ÅRSBERETNING 2019

FORORD
STÆRKE VIRKSOMHEDER I ET
STÆRKT SAMFUND
Danmark skal være verdens bedste land at leve i og
verdens bedste land at drive virksomhed i. De to ting
hænger uløseligt sammen.
Når virksomhederne og deres medarbejdere lykkes
med at udvikle produkter og services, hente nye ordrer og eksportkroner hjem til Danmark, så vokser vores samlede velstand, og den enkelte dansker får flere
penge mellem hænderne. Vi får også flere muligheder
for at udvikle vores samfund – uanset om vi vælger at
bruge pengene til at sænke skatten eller forny vores
offentlige sektor – eller begge dele.
Vi får kort sagt råd til at investere mere i vores fælles
fremtid. Vi kan investere mere i skoler og uddannelse.
Vi kan investere i den forskning, som skal holde vores
virksomheder i det globale førerfelt. Vi kan bygge og
vedligeholde de veje, broer, jernbaner og busforbindelser, som både virksomheder og borgere har brug
for. Vi kan give de mest effektive behandlinger, når vi
bliver syge, og vi kan tage værdigt vare på hinanden,
når vi bliver ældre.
Derfor har et stærkt samfund brug for stærke virksomheder – og omvendt.
Dét har været – og er – det helt centrale budskab fra
DI til vores politikere, til danskerne og til vores samarbejdspartnere. Både i forbindelse med de to valg til
Europa-Parlamentet og Folketinget 26. maj og 5. juni
2019 – og i alle andre sammenhænge.

over årtier opbygget en styrkeposition inden for alt fra
grøn teknologi, rent vand og en effektiv udnyttelse af
vores ressourcer. Og flere og flere danske virksomheder – på tværs af størrelse og brancher – arbejder målrettet med at gøre bæredygtighed og FN’s verdensmål
til en integreret del af deres forretning.
Danmark har et stærkt udgangspunkt for at skabe – og
være – et samfund i vækst og balance, hvis virksomheder, politikere og borgere i fællesskab sætter den
rigtige kurs.
Et velstående samfund, hvor danskerne både har tryghed, virkelyst og valgmuligheder i vores liv og hverdag.
Et samfund i vækst, hvor både virksomheder, borgere
og politikere har overskud til at investere i fremtiden.
så også næste generation kan vokse op med den velstand og de muligheder, vi ønsker os i Danmark.
Et samfund i balance, hvor økonomisk vækst går hånd
i hånd med bæredygtighed, hvor alle danskere har adgang til uddannelse i verdensklasse, hvor alle dele af
landet tager del i udviklingen, hvor både virksomheder
og borgere betaler deres skat, og hvor arbejdsgivere og
arbejdstagere gennem den danske model forhandler
løn og arbejdsforhold med hinanden, så alle får del i
den fremgang, vi skaber sammen.
Hvis vi arbejder sammen på tværs af samfundet, har vi
danskere styrken til at gribe de globale muligheder og
skabe den fremtid, vi drømmer om.
September 2019

De senere år er klima og grøn omstilling kommet
øverst på dagsordenen hos mange danskere, og lande over hele verden efterspørger i stigende grad gode,
bæredygtige løsninger. Her har danske virksomheder
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DI’S VISION
DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med
dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for
virksomheder at arbejde i og ud fra.

DI’S 2025-PLAN
Årsberetningen gør status over effekten på målepunkterne af de politiske aftaler, der er indgået det seneste
år. Og samtidig samles der op på den samlede fremdrift siden regeringsskiftet og udarbejdelsen af DI’s
første 2025-plan i 2015.
DI’s 2025-plan er bygget op omkring fem strategiske
indsatsområder for Danmarks udvikling frem mod
2025:
• Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår
• En offentlig økonomi i balance, som fylder mindre
og yder mere
• Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
• Blandt de mest produktive og innovative i verden
• Et åbent samfund, der griber de globale
muligheder
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DI’S 11 MÅLEPUNKTER (KPI’ER)
FOR 2025
Inden for hvert af de fem strategiske indsatsområder
er der knyttet konkrete målepunkter – otte i alt – for de
grundlæggende rammer for at drive virksomhed i og
ud fra Danmark i 2025. Målepunkterne udgør DI’s bud
på, hvordan det danske samfund bør se ud i 2025 for
at være attraktivt for private virksomheder at investere
og skabe arbejdspladser i.
Hvis disse målepunkter indfries, opfyldes også DI’s tre
overordnede målepunkter om øget velstand og privat
beskæftigelse samt balance på de offentlige finanser.
Det forgangne år bød på en række politiske erhvervstiltag, men de større reformer og initiativer for blandt
andet at sikre mere arbejdskraft udeblev. Finansloven
for 2019 havde enkelte positive elementer, herunder
flere midler til erhvervsuddannelserne og styrkede incitamenter til senere tilbagetrækning. I foråret blev der
vedtaget regelændringer, der betød færre administrative byrder ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.
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DI’s 11 målepunkter (KPI’er) for 2025
DI’s vision er et åbent
og velstående samfund i vækst og balance.
Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens
mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra.

3 resultat-KPI’er

A. Reformer og politiske initiativer skal
løfte velstanden med mindst 130 mia. kr.

B. Reformer og politiske initiativer skal
løfte den private beskæftigelse med
120.000 personer.

C. Der skal som minimum være
offentlig budgetbalance.

Et åbent samfund, der griber de globale muligheder
8. Eksporten som andel af BNP skal løftes med mindst 5 procentpoint via nye initiativer.

Anvendelse
af ressourcerne

Blandt de mest produktive og innovative i verden
7. De offentlige udgifter til udd., F&U samt investeringer
skal udgøre mindst 18½ pct. af de primære udgifter.

6. Reformer og politiske initiativer skal løfte produktiviteten
og dermed velstanden med mindst 55 mia. kr.
8 indsats-KPI’er
for de fem
strategiske
indsatsområder

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
4. Reformer og politiske initiativer skal løfte arbejdsudbuddet med mindst 100.000 fuldtidspersoner.

5. Mindst 35 pct. af dimittenderne fra universiteterne skal
have en teknisk eller naturvidenskabelig udd.

Ressourcerne

En oﬀentlig økonomi, som fylder mindre og yder mere
2. De offentlige forbrugsudgifter skal udgøre maksimalt
23½ pct. af BNP.

3. En modernisering, effektivisering og digitalisering af den
offentlige sektor skal frigøre mindst 20. mia. kr.

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår

Fundamentet

1. Skattepolitiske tiltag skal reducere skattetrykket med mindst 2 pct. af BNP.

DI’s vision – Årsberetning 2019
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STATUS PÅ DI’S 11 MÅLEPUNKTER
OG FEM STRATEGISKE
INDSATSOMRÅDER

KONKURRENCEDYGTIGE
OMKOSTNINGER OG
INVESTERINGSVILKÅR

Nedenstående figur giver et samlet overblik over udviklingen i de 11 målepunkter for 2025 som følge af de
politiske aftaler, der er indgået de seneste fire år. Jo
tættere på midten, jo tættere er DI’s mål for 2025 på
at blive indfriet.

Det er helt centralt, at Danmark fastholder og bygger
videre på de seneste års forbedring af konkurrenceevnen og samtidig sikrer, at skatter og afgifter er konkurrencedygtige i forhold til verden omkring os.
Status sommeren 2019: Vi er ikke kommet nævneværdigt tættere på at opfylde dette indsatsområde det
seneste år.

Figuren viser overordnet set, at der det seneste år er
taget små skridt i den rigtige retning. Det gælder især
med hensyn til andelen af tekniske kandidater.

Initiativerne i Finansloven for 2019 skønnes at reducere skattetrykket i 2025, men kun marginalt.

I de følgende afsnit forklares den skønnede udvikling
inden for hvert af de fem indsatsområder nærmere;
herunder hvilke konkrete tiltag, der har trukket området i den rigtige eller forkerte retning.

Samlet set skønnes knap en tredjedel af DI’s mål om
reduktion i skattetrykket at være blevet indfriet af de

Andel af DI’s målsætning indfriet, pct.
B Privat beskæftigelse
Velstandsmål A

C Budgetbalance

1 Skattetryk

Eksportandel 8

Oﬀentlige vækstudgifter 7

Produktivitet 6

Tekniske kandidater 5
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Udfordringen er blevet større

Lidt tættere på målsætningen

God fremdrift mod målsætningen

Målsætningen er stort set indfriet

¶ Udfordring i DI’s 5-plan

¶ Status 9

Status 8
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vedtagne initiativer siden 2015. Og skattelettelserne
har desværre kun i begrænset omfang understøttet erhvervslivet via bedre incitamenter til at investere eller
øget arbejdsudbud.

EN OFFENTLIG ØKONOMI I BALANCE,
SOM FYLDER MINDRE
OG YDER MERE
For at Danmark kan have konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår, skal vi have en offentlig
økonomi, som fylder mindre, men som på de afgørende felter yder mere.
Status sommeren 2019: Vi er ikke kommet nævneværdigt tættere på at opfylde dette indsatsområde det
seneste år.
Hverken Finansloven for 2019 eller øvrige vedtagne
initiativer har det seneste år ændret nævneværdigt på
de ofentlige forbrugsudgifter i 2025 eller lagt op til effektiviseringer i det offentlige.

der trækker op, mens aftalen om seniorpension trækker en anelse ned.
Til gengæld skønnes nu en større andel af dimittender
med en teknisk og naturfaglig baggrund i 2025. Stigningen skyldes, at der har været højere optag på de
tekniske og naturvidenskabelige områder i 2018, end
forudsat.
Samlet set har initiativerne siden 2015 løftet arbejdsudbuddet med knap 4.500 personer – langt fra DI’s
målsætning om et løft på 100.000 personer. Men i forhold til at få flere uddannede med de rette kompetencer har der været så stor fremdrift, at vi er rundt regnet
halvvejs i mål.

BLANDT DE MEST PRODUKTIVE OG
INNOVATIVE I VERDEN
Danmark skal have løftet produktivitetsvæksten, og
medarbejderne i de danske virksomheder skal være
blandt verdens mest produktive og innovative.

Samlet set skønnes rundt regnet halvdelen af DI’s målsætninger på dette indsatsområde indfriet. Det skyldes især, at den tidligere regering planlagde efter en
begrænset forbrugsvækst frem mod 2025. Det tegner
ikke til at blive tilfældet med en ny regering.

Status sommeren 2019: Vi er kommet lidt tættere
på at opfylde dette indsatsområde det seneste år, bl.a.
fordi der med finanslovsaftalen for 2019 afsættes lidt
flere midler til uddannelse. Det indebærer, at en større
andel af de offentlige udgifter i 2025 går til at skabe
vækst.

TILSTRÆKKELIG ARBEJDSKRAFT I
VERDENSKLASSE

Med ”Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030” løftes de offentlige investeringer
i infrastruktur, og med bl.a. finanslovsaftalen for 2019
afsættes lidt flere midler til uddannelse. Det indebærer, at en større andel af de offentlige udgifter i 2025
går til at skabe vækst.

Arbejdsmarkedsreformer og uddannelsesreformer
skal bidrage til at sikre, at virksomheder i Danmark har
adgang til verdens bedste arbejdskraft.
Status sommeren 2019: Vi er kommet lidt tættere
på at opfylde dette indsatsområde det seneste år.
Tiltagene det seneste år øger arbejdsudbuddet med
ca. 1.000 personer. Det er især de styrkede incitamenter til senere tilbagebetrækning fra finanslovsaftalen,

DI’s vision – Årsberetning 2019

Samlet set har der dog siden 2015 været tale om først
et skridt tilbage med særligt besparelser på FoU og
uddannelse efterfulgt af et skridt frem i år. Samlet set
er vi lige så langt fra målet som i 2015.
I forhold til DI’s mål om øget produktivitet kommer der
et lille bidrag fra et forudsat løft i den offentlige investeringsramme i den tidligere regering 2025-plan. Det
er uvist, om den nye regering vil videreføre dette løft.
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Med et samlet skønnet løft i produktiviteten på godt 10
mia. kr. som følge af tiltag siden 2015 er der dog stadig
langt igen i forhold til at nå DI’s mål for produktivitetsløft frem mod 2025.

ET ÅBENT SAMFUND, DER GRIBER DE
GLOBALE MULIGHEDER
Virksomhederne skal øge salget og tilstedeværelsen i
hele verden samtidig med, at Danmark som land skal
blive langt bedre til at tiltrække virksomheder, investeringer og medarbejdere udefra.
Status sommeren 2019: Vi er ikke kommet nævneværdigt tættere på at opfylde dette indsatsområde det
seneste år.
Den danske konkurrenceevne er styrket en anelse det
seneste år, navnlig på grund af en svækket valutakurs.
Omvendt er der grund til at være bekymret over de tiltagende handelspolitiske spændinger mellem USA og
Kina.

SAMLET STATUS PÅ DI’S 2025-PLAN
OG PÅ VEJ MOD EN NY 2030-PLAN
Samlet set vurderes det, at Danmark med de vedtagne initiativer siden 2015 er kommet tættere på at opfylde de otte mål for DI’s strategiske indsatsområder i
2025-planen.
Fremdriften har dog ikke været så stor, som håbet eller ønsket, da DI fremlagde den første 2025-plan. Der
er således fortsat et godt stykke vej til at opfylde DI’s
2025-mål for det danske samfund og dermed også for
de tre overordnede målsætninger om at øge vores velstand og den private beskæftigelse. Den parlementariske situation har desværre ikke muligjort større tiltag
især ift. øget arbejdsudbud.
På årets Topmøde offentliggører DI en ny politisk plan.
Med planen gentænkes de enkelte politiske forslag og
tidshorisonten ændres til 2030. Særligt får klimaområdet en mere fremtrædende plads med bl.a. et konkret mål for CO2-reduktion i 2030.

Samlet set er der siden 2015 sket en tilbagegang på
dette indsatsområde, hvor protektionistiske vinde har
gjort det sværere for danske virksomheder at gribe de
globale muligheder.

8

Årsberetning 2019 – DI’s vision

DI’s fem strategiske indsatsområder
Et åbent samfund, der griber de globale muligheder

Anvendelse
af ressourcerne

Blandt de mest produktive og innovative i verden

Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
Ressourcerne

En oﬀentlig økonomi, som fylder mindre og yder mere

Fundamentet

Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår

Udfordringen er blevet større

Lidt tættere på målsætningen

¶ Udfordring i DI’s 5-plan
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God fremdrift mod målsætningen

Status 8

Målsætningen er stort set indfriet

¶ Status 9
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DI’S AKTUELLE
POLITISKE HOVEDPRIORITETER
DI har gennem året arbejdet på en lang række politiske sager.
Dette afsnit giver en oversigt over de politiske hovedprioriteter.

DI’S POLITISKE HOVEDPRIORITETER

Nedenfor er en kort gennemgang af årets politiske hovedprioriteter.

tale løsninger samt 3) at simplificere, standardisere og
klarificere lovgivningen.

TILLID TIL VIRKSOMHEDERNES
SKATTEBETALING OG FORENKLING
AF SKATTESYSTEMET

I forlængelse af denne indsats har DI også igangsat et
selvstændigt initiativ for at få simplificeringer af skattesystemet højere op på den politiske dagsorden. DI har
udarbejdet over 50 konkrete simplificeringsforslag,
som bliver lanceret løbende med samtidig inddragelse
af andre aktører. På årets Folkemøde var DI vært for
en debat under titlen ”Har vi tillid til hinanden, skat?”,
der netop fokuserer på sammenhængen mellem den
manglende tillid og de meget komplicerede skatteregler.

DI har arbejdet med at udforme konkrete politikforslag, der kan sikre Danmark et mere robust skattesystem, der både gør det vanskeligere at snyde og gør
det lettere at være lovlydig virksomhed. Arbejdet er
foreløbigt mundet ud i 17 konkrete politikforslag, der
retter sig mod 1) at styrke skattemyndighedernes kontrol; 2) at automatisere skatteindberetningen via digi-

Som supplement til denne målrettede indsats har DI’s
Made by Denmark-kampagne sat fokus på virksomhedernes væsentlige ”velfærdsaftryk” i hele landet.
Danske virksomheder og deres medarbejdere bidrager hvert år med 550 mia. kr. til finansiering af vores
fælles velfærd.

DI har arbejdet for at få bragt klima øverst på den politiske dagsorden nationalt og internationalt. Se kapitlet
om større tiltag og indsatser på side 20.
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MERE KONKURRENCEDYGTIGE
SKATTER OG AFGIFTER
På DI’s anbefaling har skiftende regeringer siden 2012
sænket en række skatter og afgifter; men de senere
år er det blevet stadigt vanskeligere at få gennemført
forbedringer.
I forhold til lønindkomst og forbrug har året budt på
enkelte fortsatte afgiftssaneringer og -lempelser. Der
er nedsat en transportkommission, der skal analysere,
om ændret bilbeskatning kan understøtte en udskiftning af bilparken til nul- og lavemissionsbiler. DI har
sæde i den tilknyttede følgegruppe.
I forhold til virksomhedernes direkte omkostninger, indebar Energiaftalen og Finanslovsaftalen for 2019 lavere elafgifter for liberale erhverv, hoteller og virksomheder med elvarme. Desuden blev registreringsafgifterne
på fly og det kommunale erhvervsaffaldsgebyr afskaffet. Til gengæld blev renten på virksomheders skattegæld forhøjet, ligesom det ”midlertidige finansierings
bidrag”, der indgik i Energiaftalen, endnu ikke er
konkretiseret.
De kommunale budgetforhandlinger endte med, at
syv kommuner sænkede dækningsafgiften, og yderligere én kommune afskaffede den.
Selv om trenden mod stadig lavere selskabsskat fortsætter internationalt, kniber det med at sænke skatten på investeringer og forbedre adgangen til kapital.
De foreslåede justeringer af CFC-beskatningen (som
foreløbig er udskudt) risikerer at forringe erhvervsvilkårene i Danmark. På den positive side igangsatte den
tidligere regering en analyse af behovet for at justere
afskrivningsreglerne, ligesom der blev indgået en bred
politisk aftale om succession til erhvervsdrivende fonde. Begge dele afventer implementering.
På det internationale område lykkedes det Danmark
og de øvrige nordiske EU-lande at få EU til i første omgang at afvente det igangværende OECD-arbejde vedrørende beskatning af digitale virksomheder. Og endelig indgik Danmark og Frankrig en principaftale om
beskatningsretten til pensioner, hvilket baner vejen for
en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst.

DI’s politiske hovedprioriteter – Årsberetning 2019

FORNYELSE, EFFEKTIVISERING OG
DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE
SEKTOR
Konkurrence om opgaverne, herunder frit valg, kan
bidrage til at sikre borgere og virksomheder et højere
serviceniveau for skattekronerne, da ideerne fra det
private marked i højere grad kommer i spil. Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder øges hvert år,
men fra 2017 til 2018 har der for første gang i 10 år
været et fald er andelen af de udbudsegnede opgaver i
kommunerne, som bliver konkurrenceudsat. DI finder
udviklingen bekymrende. Derfor har DI intensiveret
indsatsen for at få styrket det offentlig-private samarbejde ved bl.a. at holde en konference sammen med
KL samt besøge en række kommuner for at drøfte muligheder og potentialer.
Med en bred politisk delaftale om fair og lige konkurrence er der enighed om en oprettelse af en tværgående klagemyndighed, prissætning efter OECD’s
principper om konkurrenceneutralitet samt revision
af kontroludbudsbekendtgørelsen. DI vil holde forligskredsen op på, at initiativerne i delaftalen skal gennemføres.

STRATEGI FOR
SUNDHEDSINDUSTRIEN
Danmark har en unik styrkeposition inden for Life
Science, som er baseret på en stærk sundhedsindustri, der forsker, udvikler og producerer behandlinger
og medicinsk udstyr til patienter i hele verden. Den
danske sundhedsindustri er drevet af forskning på højt
niveau og kompetente medarbejdere, som i offentlig-private samarbejder udvikler sundhedsområdet og
skaber nye behandlinger til gavn for patienter og sundhedsvæsen.
I ti år er eksporten af danske sundhedsprodukter vokset, og i 2018 oversteg den 111 mia. kr., og udgør derfor i dag 16 pct. af den samlede danske vareeksport.
Beskæftigelsen er rekord høj. I 2018 var der 49.000
fuldtidsbeskæftigede i sundhedsindustrien, hvilket
svarer til en stigning på 24 pct. siden 2008. DI har, i
det forgangne år fortsat haft fokus på at fremme de
bedst mulige rammevilkår for virksomhederne i sundhedsindustrien, så den positive udvikling kan fortsæt-

11

eksporten af danske sundhedsprodukter vok” Iset,ti årogeri 2018
oversteg den 111 mia. kr., og udgør derfor
i dag 16 pct. af den samlede danske vareeksport.

te, og Danmark kan stå stærkt i den internationale
konkurrence om at være førende life-science nation.

at der kan være et bedre match til arbejdsmarkedskompetencebehov.

I den forbindelse har DI arbejdet for at styrke de Internationale markedsmuligheder gennem succesfulde
erhvervsfremstød i både Korea og Italien. DI har ligeledes i regi af partnerskabet, Data Redder Liv, fremmet
mulighederne for anvendelse af danske sundhedsdata.

DI har desuden i samarbejde med eksterne parter
arbejdet for, at flere internationale studerende fastholdes i Danmark efter endt uddannelse og bidrager
med kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. DI
er, sammen med DE, Akademikerne, Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd, en del af
partnerskabet for fastholdelse af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked, som forventes
at offentliggøre en række anbefalinger i efteråret 2019.

BEDRE KOMPETENCER I FREMTIDEN
Digitalisering og ny teknologi stiller krav om nye kompetencer blandt medarbejderne, og DI skal være den
erhvervsorganisation, der har det bedst kvalificerede
bud på, hvilke kompetencer virksomhederne får brug
for i fremtiden. I slutningen af 2018 blev det derfor
besluttet, at DI skulle sætte særligt fokus på fremtidens kompetencer, herunder behovet for digitale
kompetencer og teknologisk forståelse. I begyndelsen af 2019 har DI igangsat en række interviews med
virksomheder og universiteter om behovet for digitale
kompetencer, som vil fortsætte videre i sidste halvår
af 2019. Derudover vil DI have et særligt fokus på at
få skabt et bedre overblik over de kompetencebehov,
virksomhederne peger på nu og fremadrettet således,
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FLERE PÅ KANTEN AF
ARBEJDSMARKEDET I JOB
Det går godt i dansk økonomi og på arbejdsmarkedet,
hvilket bl.a. giver sig udtryk i den højeste beskæftigelse nogensinde og en særdeles lav ledighed. Baggrunden er først og fremmest de gode økonomiske
konjunkturer, som betyder, at virksomhederne har
brug for mange nye medarbejdere. Dertil kommer
effekterne af de senere års arbejdsmarkedsreformer,
herunder dagpengereformen fra 2010, der har mind-
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sket ledigheden, og tilbagetrækningsaftalen fra 2011,
der har øget de ældres beskæftigelse.
Bruttoledigheden ligger i dag på det laveste niveau i 10
år efter at være faldet betydeligt siden 2012. Brutto
ledigheden udgør nu 103.000 fuldtidspersoner.
Antallet af personer på offentlig forsørgelse er ligeledes faldet til under 700.000 personer, hvilket er det
laveste niveau siden finanskrisen.
Den største politiske aftale på beskæftigelsesområdet
det seneste år er aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra august 2018. Aftalen indebærer,
at kommunerne får mere frihed til at tilrettelægge
beskæftigelsesindsatsen, men dog således at kommuner, der ikke præsterer tilstrækkeligt godt, vil blive omfattet af et skærpet tilsyn, og kommuner med særligt
dårlige resultater kan blive frataget den større frihed.

LAVERE DIMITTENDLEDIGHED

bidrager med 166 mia. kr. til vores samfund hvert år.
Hvis de ikke var her, ville det økonomiske opsving være
gået i stå for længst, og Danmark ville være et mindre
velstående land.
Den danske model sikrer, at langt de fleste af udlændingene arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår. DI
har i analyser dokumenteret, at udlændingene får
samme løn som deres danske kolleger med tilsvarende erfaring og kompetencer. Blandt DI’s medlemsvirksomheder er der således intet hold i den myte, at de
østeuropæiske medarbejdere skulle arbejde til lavere
løn end deres danske kolleger og dermed trykke lønnen.
Men der er enkelte eksempler på, at medarbejdere
fra udlandet der behandles urimeligt og uværdigt. Det
så vi for eksempel i den såkaldte Padborg-sag, hvor
filippinske chauffører boede i en containerlejr på uacceptable vilkår. Den slags er uacceptabelt. De grove
enkeltsager nærer frygten for social dumping, der undergraver tilliden til den danske model og virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft.

Nyuddannede akademikere bruger gennemsnitligt
forholdsvis lang tid på at finde det første job efter endt
uddannelse. Dette er paradoksalt i en tid med lav ledighed, hvor mange virksomheder har svært ved at
finde de nødvendige medarbejdere.

Derfor har DI bidraget til, at DA og FH har indgået en
aftale, der skal sikre ordnede forhold for udenlandske
chauffører, der udfører cabotage eller kombinerede
transporter i Danmark.

Dette er en problemstilling, som der skal gøres noget
ved. DI har taget emnet op i forskellige sammenhænge, herunder ved Topmødet 2018. DI er i gang med
en nærmere undersøgelse bl.a. i dialog med medlemmerne, som skal afdække forklaringerne bag den høje
ledighed blandt nyuddannede akademikere.

Aftalen opfordrer Folketingets partier til at indføre lovgivning, der sikrer, at de udenlandske vognmænd skal
betale chauffører, der kører cabotage eller kombinerede transporter i Danmark, en løn svarende til den,
som danske vognmænd er forpligtet til at betale efter
godskørselsloven.

Undersøgelsen skal bidrage til at afhjælpe problemet
gennem formulering af politiske forslag. Det handler
bl.a. om at stimulere mere virksomhedsrettet praktisk
erfaring i uddannelserne i form af projekter og studiejobs samt at øge tilskyndelsen til, at studerende allerede i den sidste del af studietiden kommer tidligere i
gang med at søge arbejde.

Kravet til de udenlandske vognmænd skal være en fast
lønsats baseret på de største transportoverenskomster
i DA-fællesskabet. Håndhævelsen skal være en myndighedsopgave, der understøttes af bedre registrering
af kørslen i Danmark.
Derudover arbejder DI i flere andre sammenhænge for
at styrke tilliden til, at udenlandsk arbejdskraft kan arbejde i Danmark uden social dumping.

DANMARK UDEN SOCIAL DUMPING
Hver dag er der 216.000 udenlandske medarbejdere, der går på arbejde og betaler skat i Danmark. De
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STYR PÅ PENSION OG NEDSLIDNING
Beskæftigelsen er i øjeblikket på det højeste niveau
nogensinde, og omkring en tredjedel af fremgangen i
beskæftigelsen siden 2013 er skabt ved, at ældre medarbejdere fortsætter længere tid på arbejdsmarkedet
end tidligere. Det skyldes i høj grad den politiske beslutning i Velfærdsaftalen om, at folkepensions- og efterlønsalderen skal stige i takt med, at vi lever længere.
Beskæftigelsen er ligeledes steget for personer over
folkepensionsalderen. De seneste 10 år er antallet af
personer, der arbejder efter folkepensionsalderen, således fordoblet. I 2018 valgte 86.000 personer, som
havde rundet 65 år og derfor havde mulighed for at
trække sig tilbage på folkepension, at forblive i beskæftigelse.
Frem mod 2025 er der udsigt til en yderligere stigning
i beskæftigelsen på 100.000 fra personer over 60 år.
Uden bidraget fra de ældste medarbejdere ville der
være udsigt til et fald i den samlede beskæftigelse.
I 2019 har der været stor politisk opmærksomhed på
tidligere pensionsalder og nedslidning blandt seniorer.
Debatten har fundet sted på trods af, at virksomhederne har stor brug for de ældre medarbejderes arbejdskraft.
Der er ikke behov for en ny ordning, der kan sende folk
tidligere på pension. Vi har allerede i dag ordninger,
der tager hånd om nedslidte. Der er f.eks. 57.000 personer over 60 år, som er på førtidspension. Personer
under 65 år, som ikke er i stand til arbejde, kan få en
offentlig forsørgelsesydelse i form af førtidspension,
fleksjob eller seniorførtidspension.
DI arbejder for, at ambitionsniveauet i Velfærdsaftalen
ikke sænkes i forbindelse med en eventuel ny ordning
for nedslidte seniorer. Hvis ikke pensionsalderen i
fremtiden justeres med levetiden, kan det medføre et
dræn i arbejdsstyrken, som kan hive tæppet væk under Danmarks økonomi og muligheder i fremtiden.
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ØGET KVALIFICERET INTERNATIONAL
ARBEJDSKRAFT
DI har i det forgangne år arbejdet for at skabe politisk
fokus på at styrke danske virksomheders muligheder
for at ansætte flere kvalificerede udenlandske medarbejdere inden for de områder, hvor der er mangel på
arbejdskraft i Danmark, samt på at fjerne nogle af de
mange administrative benspænd, som danske virksomheder oplever, når de rekrutterer internationalt.
Den tidligere regering fremsatte i februar et lovforslag
indeholdende en række initiativer med det formål at
styrke virksomhedernes muligheder for international
rekruttering. Det lykkedes ikke at skabe bred politisk
opbakning til at sænke beløbsgrænsen på beløbsordningen og udvide positivlisten for at åbne op for mere
arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS, men i april nåede et politisk flertal til enighed om at fjerne en række
væsentlige administrative barrierer. Det omfatter bl.a.,
at der fra 1. juni 2019 blev indført smidigere regler for
virksomhedscertificering og korttidsophold efter fast
track-ordningen, øget hjælp til virksomhederne, så de
ikke uforvarende kommer til at overtræde udlændingeloven ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft
samt en række øvrige regelforenklinger.
Den tidligere regering har i foråret 2019 præsenteret
en længe ventet model for den fremtidige organisering af International Citizen Service centrene, der skal
sikre en god og effektiv modtagelse af internationale
medarbejdere i hele landet. Der lægges op til et mere
smidigt set up med færre myndigheder, flere services
samt etablering af to yderligere centre i Jylland.
På opfordring af blandt andre DI har den tidligere regering udvidet Workindenmarks fokus til, i tillæg til
højtuddannede, fremover også at bistå virksomhederne med international rekruttering af faglærte kompetencer. DI har endvidere overleveret en række øvrige
anbefalinger til yderligere styrkelse af Workindenmark
indsatsen til Beskæftigelsesministeren.
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NY DIGITAL AMBITION FOR DANMARK
DI har det seneste år igangsat et arbejde med at sætte
en række nye digitale visioner for Danmark. Det er sket
fordi, der er en række udfordringer for Danmark i at
omsætte de digitale muligheder til vækst og arbejdspladser på trods af, at Danmark er et af EU’s mest digitale lande.
Samtid har der været behov for politiske visioner for,
hvordan Danmark tager de næste skridt og bl.a. får
taget politisk stilling til, hvordan vi kan løfte den offentlige sektor gennem teknologi, og hvordan vi som
land skal forholde os til og udnytte potentialerne i nye
teknologier som kunstig intelligens og blockchain. På
den baggrund har DI i det seneste år iværksat en række aktiviteter.
DI har sat fokus på innovation i den offentlige sektor,
bl.a. med en konference om digitalisering og jura med
deltagelse af innovationsministeren.

DI’s politiske hovedprioriteter – Årsberetning 2019

Endvidere har DI søgt at understøtte nogle af Danmarks styrkepositioner for eksempel inden for sundhed, uddannelse, Fintech mv. Inden for Fintech har DI
offentliggjort en række politiske anbefalinger, bl.a. om
at sikre flere talenter til branchen.

MASTERPLAN FOR INFRASTRUKTUR
OG FLERE INVESTERINGER
Det er vigtigt for virksomhederne, at der er høj mobilitet for varer og personer. Grundlaget herfor er en god
og udbygget infrastruktur.
Derfor mener DI, at der skal udarbejdes en masterplan
for de trafikale investeringer frem mod 2030. Der er
brug for et markant løft i investeringerne, ligesom DI
arbejder for en samlet politisk forligskreds.
DI lancerede ultimo februar sit eget bud på en investeringsplan for perioden 2020 – 2030.
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plan anbefaler, at Danmark frem mod 2030 inve” DI’s
sterer 70 milliarder statslige kroner i ny infrastruktur,
heraf ca. 48 mia. kr. i en række vejforbindelser og ca. 9
mia. kr. i baneprojekter. 13 mia. kr. reserveres til mindre projekter og puljer.

DI’s plan anbefaler, at Danmark frem mod 2030 investerer 70 milliarder statslige kroner i ny infrastruktur,
heraf ca. 48 mia. kr. i en række vejforbindelser og ca. 9
mia. kr. i baneprojekter. 13 mia. kr. reserveres til mindre projekter og puljer.
Oven i de 70 milliarder i statslig finansiering kommer
vedligehold af den eksisterende infrastruktur samt en
række brugerfinansierede anlægsprojekter, som samlet kan løbe op i et trecifret milliardbeløb.
DI’s plan sigter på at samle de tre forligskredse på
infrastrukturområdet (hhv. En Grøn Transportpolitik,
Bedre-Billigere samt Togfonden DK), så en kommende investeringsplan kan basere sig på et bredt flertal i
Folketinget.

ØGEDE INVESTERINGER I FORSKNING
OG INNOVATION
DI arbejder for at øge investeringerne i den offentlige
forskning, som virksomheder har stor gavn af for at
udvikle nye løsninger, produkter og services. DI har i
starten af 2019 etableret en alliance med Dansk Metal,
IDA og ATV om at øge investeringerne i den tekniske
og naturvidenskabelige forskning, som virksomheder
i særlig høj grad efterspørger. Alliancen arbejder po-
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litisk og har særligt fokus på at vise, hvordan teknisk
og naturvidenskabelig forskning er afgørende for digital omstilling af danske virksomheder og samfund,
grøn omstilling til vedvarende energi, skaffe rent vand,
producere fødevarer af høj kvalitet, bekæmpe globale
sygdomme mv.
DI er samtidig i tæt dialog med Uddannelses- og
Forskningsministeriet, herunder om udarbejdelse af
et fundament for at øge investeringerne i teknologisk
forskning. DI deltager samtidig i ministeriets udarbejdelse af en handlingsplan for robot- og dronestrategi
for Danmark.
DI har også sat fokus på samarbejdet mellem forskere,
virksomheder og investorer. Det er bl.a. sket gennem
Danish IP Fair, der blev afholdt i DI 8. maj med fremvisning af 80 nye opfindelser og mere end 200 matchmaking-møder.

REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGIER
OG BEDRE ERHVERVSFREMME
DI arbejder målrettet for at sikre størst mulig indflydelse i forhold til både lokal erhvervspolitik og erhvervsfremme rundt om i landets kommuner.
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Som støtte for det erhvervspolitiske arbejde i DI’s regionalforeninger er der udarbejdet regionale udviklingsstrategier, der rummer en række anbefalinger til
kommunerne om, hvor der skal sættes ind for at adressere udfordringer i forhold til eksempelvis mangel på
medarbejdere, infrastruktur og samarbejdet mellem
kommuner og virksomheder. Disse strategier bliver nu
anvendt som afsæt for den løbende dialog med borgmestre, kommunaldirektører mv. om, hvordan man
kan tackle forskellige lokale udfordringer
Den 1. januar 2019 trådte Lov om Erhvervsfremme i
kraft, der danner rammen om den største reform af det
offentlige erhvervsfremmesystem i mere end 10 år. Erhvervsfremmesystemet havde med årene udviklet sig
til at være for tungt og for uoverskueligt for virksomhederne. Lov om Erhvervsfremme tjener overordnet to
formål: 1) der skal være et større fokus på, at midlerne
skal målrettes virksomhedernes konkrete behov, og
2) systemet skal forenkles, så antallet af aktører reduceres, og mere information kan tilgås digitalt.
DI har arbejdet målrettet for at sikre en gennemgående forenkling af det offentlige erhvervsfremmesystem
og bakker derfor op om Lov om Erhvervsfremme. Loven indebærer bl.a. etablering af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der nu har til opgave at udarbejde
en national strategi for den decentrale erhvervsfremme. Derudover skal Erhvervsfremmebestyrelsen forestå udmøntningen af decentrale erhvervsfremmemidler samt EU’s strukturfonde.
Der er også oprettet seks erhvervshuse og seks filialer, der skal yde specialiseret vejledning til alle typer
af virksomheder på tværs af landet. DI har som eneste erhvervsorganisation opnået repræsentation i
bestyrelserne for alle erhvervshuse samt i Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. DI vil herigennem arbejde for, at erhvervsfremmesystemet i langt højere grad
indrettes efter virksomhedernes konkrete behov for
sparring om drift og udvikling.

NY EU-KOMMISSION SKAL HAVE
FOKUS PÅ ERHVERVSLIVET
Efter Europa-Parlamentsvalget i maj 2019 skal der udpeges en ny EU-Kommission, som starter sit arbejde
den 1. november. Den nye Kommission vil som en af
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sine første gerninger skulle udarbejde politisk program, som vil danne rammen for EU-institutionernes
arbejde de næste fem år.
DI har udarbejdet et katalog med 47 konkrete forslag
til europæiske erhvervspolitiske initiativer, som samtidig skal fremme vækst og sikre en bæredygtig fremtid
i Europa.
En forudsætning for, at EU kan lykkes med det, er, at
europæiske virksomheder har optimale rammer for
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digitalt samfund. Dertil kommer forslag, der skal gøre
op med barrierer på det indre marked på såvel serviceområdet som produktområdet.

ØGET FRIHANDEL OG FLERE
HANDELSAFTALER
Danmark er en lille, åben økonomi, hvor adgangen til
markeder i og uden for Europa er altafgørende i forhold
til at sikre, at dansk erhvervsliv kan afsætte de varer
og services, som er med til at skabe Danmarks vækst
og velstand. EU forhandler frihandelsaftaler med en
lang række samhandelspartnere på vegne af alle medlemslande, herunder Danmark. Eftersom EU-blokken
repræsenterer over 500 mio. forbrugere, er dansk erhvervsliv i stand til at opnå den bedst mulige adgang til
nøglemarkeder rundt omkring i verdenen.
EU’s handelspolitiske force kom klart til udtryk i handelsaftalen med Japan, som trådte i kraft 1. februar
2019. Der er tale om verdens største handelsaftale,
som kommer til at gavne dansk erhvervsliv bredt, da
aftalen fjerner høje toldsatser og tekniske handelsbarrierer på det japanske marked.
Nye handelsaftaler med Singapore og Vietnam forventes at træde i kraft indenfor det næste halve års tid,
og en handelsaftale med den sydamerikanske MERCOSUR-handelsblok forventes at træde i kraft ultimo
2020. Aktuelt forhandles der med Australien og New
Zealand om handelsaftaler og disse forhandlinger forventes afsluttet i løbet af 2020.

at udvikle nye teknologier, produkter og serviceydelser, som kan konkurrere globalt. Det kræver i særlig
grad et velfungerende indre marked i EU; navnlig hvis
virksomhederne skal kunne udnytte digitaliseringens
muligheder og levere de produkter og services, som er
nødvendige for en grøn omstilling af Europa og resten
af verden.
DI’s katalog har derfor særligt til formål at skabe de
nødvendige rammer for en effektiv omstilling til et
CO2-neutralt, energi -og ressourceeffektivitet samt
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På én markant handelspolitisk front har EU dog været
udfordret. Det gælder i forhold til USA, som har indført
straftold på en række europæiske varer – og med en
lurende trussel om mere straftold på bl.a. europæiske
varer. EU og USA forhandler aktuelt om en begrænset
handelsaftale, som skal fjerne told på industrivarer og
skabe gensidig anerkendelse af en række produktstandarder. DI presser på i alle tænkelige sammenhænge
for, at disse forhandlinger lykkedes, både fordi en aftale vil være gavnlig for danske virksomheders adgang
til det amerikanske marked, men også fordi en manglende aftale risikerer at føre til en egentlig handelskrig
mellem EU og USA.
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STØRRE TILTAG
OG INDSATSER
DI ønsker at præge og tage ansvar for samfundsudviklingen. Det har
DI bl.a. gjort med initiativer omkring de globale verdensmål, digitalisering,
klima og grøn omstilling.

KLIMA OG GRØN OMSTILLING
Hovedformålet i Paris-aftalen fra COP21 i december
2015 er at styrke den internationale indsats for at forhindre globale temperaturstigninger i forhold til førindustriel tid på over 1,5 – 2,0 grader i slutningen af dette
århundrede.
I løbet af 2019 er der stor klimapolitisk opmærksomhed i Danmark og internationalt. En række initiativer,
der omfatter forhandlinger af EU-Kommissionens
forslag til en langsigtet klimastrategi, udarbejdelse af
Danmarks langsigtede klimastrategi, de internationale klimaforhandlinger i FN og en ny dansk klimalov vil
blive genstand for politiske forhandlinger og initiativer
i efteråret 2019.
Danmark har i dag en førerposition på klimaområdet,
der understøtter vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Fastholdelse vil kræve en fortsat og styrket indsats både teknologisk, afsætningsmæssigt og politisk
i 2019. Klimapolitik er også erhvervspolitik for de sektorer, der skal bidrage til klimaindsatsen. En ambitiøs
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klimaindsats skal bl.a. understøtte, at virksomhederne kan investere i nye og bedre produktionsapparater
samt udvikle nye konkurrencedygtige og klimavenlige
produkter. For mange virksomheder er 2050 kun én
investeringscyklus væk, og de opererer på markeder
med en stærk og stiGende international konkurrence.
Dertil kommer de trends, der trækker i retning af stadig større kobling af sektorer. Det gælder energisystemet, hvor eksempelvis øget elektrificering kræver et
tættere samspil med bygninger, industri og transport.
Det gælder også i forhold til at sikre stadig bedre ressourceanvendelse på tværs af sektorer som eksempelvis landbrug og bioenergiproduktion.
Klimapolitik er i høj grad også europæisk og international politik. EU’s klimaindsats er helt afgørende
også for den danske indsats. Den grønne omstilling i
Danmark har længe været betinget af velfungerende
elforbindelser til nabolande. Danske virksomheder er i
dag reguleret af en fælles EU klimalovgivning, der fungerer på tværs af medlemslandenes grænser og øger
omkostningseffektiviteten. Dertil kommer, at over-
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holdelse af de videnskabelige anbefalinger fra FN’s
klimapanel fordrer et samlet internationalt svar. EU’s
udledning udgør ifølge EU’s Miljøagentur ca. 8 pct. af
den globale udledning af drivhusgasser. Den danske
udledning udgør ca. 0,1 pct. af den samlede globale
udledning og ca. 1,2 pct. af EU’s samlede udledninger.
DI’s medlemmer vil spille aktivt med på en positiv
klimadagsorden, fordi virksomhedernes kunder efterspørger et erhvervsliv, der tager ansvar for klimaet
og en fælles bæredygtig fremtid. En række danske
virksomheder arbejder allerede aktivt med at blive
klimaneutrale senest i 2050. Indsatsen omfatter både
virksomhedernes egen direkte CO2-udledninger og de
indirekte udledninger fra underleverandører. Andre
virksomheder udvikler og sælger energi- og klimaløsninger som eksempelvis energieffektiviseringsudstyr
og vindenergi og bidrager herigennem til klimaindsatserne i Danmark og verden over. En stor dansk eksport
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af grønne løsninger til gavn for den danske velstand er
et udtryk for virksomhedernes bidrag til den globale
klimaindsats. En indsats der effektmæssigt rækker
langt ud over klimaeffekten på dansk grund.
DI prioriterer en ambitiøs klimaindsats og grøn omstilling højt. EU skal være klimaneutrale senest i 2050
og EU’s 2030 klimamål bør øges fra 40 pct. til 55 pct.
Et nyt dansk klimamål i 2030, som led i en ny klimalov, skal sikre et ambitiøst dansk bidrag til EU’s fælles
klimaindsats og Danmarks fortsatte grønne førerposition. Det er vigtigt at sikre størst mulig nyttiggørelse
af initiativerne i energiaftalen eksempelvis industrien,
bygningerne og transporten. I løbet af året vil DI tage
en række initiativer på klimarådet bl.a. knyttet til udarbejdelsen af en ny dansk klimalov, DI Topmødet i september 2019 og FN’s klimadrøftelserne i New York og
Santiago i løbet af efteråret 2019.
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550
mia.kr.
Så meget bidrager
virksomheder og
deres medarbejdere
med – om året

Vi kan skabe et stærkt samfund, når vi
har stærke virksomheder.
Og vi kan få stærke virksomheder, som leverer vækst og bæredygtige
løsninger, når vi har et stærkt samfund med skoler, infrastruktur og
forskning i verdensklasse.
Sammen kan vi gøre Danmark til verdens bedste samfund at drive
virksomhed – og at leve i.
Tjek velfærdsaftrykket fra virksomhederne og deres medarbejdere i
din kommune på madebydenmark.dk

madebydenmark.dk

MADE BY DENMARK –
FOLKETINGSVALG 2019
Grundlovsdag blev der afholdt valg til Folketinget.
I månederne op til valget gennemførte DI en samlet
indsats, der på den ene side adresserede de udspil,
som forskellige partier mv. fremførte og på den anden
side bragte DI’s politik og erhvervslivets betydning for
Danmark på banen.
Som del af indsatsen lancerede DI 25. marts 2019
virksomhedernes velfærdsaftryk for alle landets kommuner. Det viser hvor meget virksomhederne og deres
medarbejdere bidrager med til fælles velfærd i form af
skatter og afgifter. I Herning bidrager de private virksomheder eksempelvis med 25.500 private arbejdspladser og 7,2 mia. kr. hvert år. For virksomhederne i
hele landet udgør beløbet 550 mia. kr.
Virksomhedernes velfærdsaftryk blev lancereret i
både nationale, regionale og lokale medier. I flere end
80 forskellige artikler, radio- og tv-indslag landet over
og kan findes på sitet madebydenmark.dk. Endvidere udgjorde virksomhedernes velfærdsaftryk også en
betydelig del af DI’s indsats på sociale og elektroniske
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SKAL DANMARK
BRUGE FLERE PENGE
PÅ VORES SKOLER,
DAGINSTITUTIONER,
SUNDHED OG KLIMA?
– Så skal vi også sørge for, at danske
virksomheder får de bedst mulige vilkår for
at tjene de penge hjem, som giver os råd til at
investere i det samfund, vi ønsker os.
Virksomhederne og deres medarbejdere bidrager
med 550 mia. kroner til velfærden – hvert år.
Og jo flere dygtige hænder og hoveder, jo mere
får vi råd til. Derfor har virksomhederne brug
for arbejdsdygtige seniorer, kvalificerede
udlændinge og alle andre, som kan
bidrage.
Et stærkt samfund har brug for stærke
virksomheder - og omvendt. Husk det,
når du stemmer, og tjek velfærdsaftrykket
fra virksomhederne i din kommune på
madebydenmark.dk.

madebydenmark.dk

medier op til valget og der, hvor DI bragte annoncer.
DI’s kampagneindhold på de sociale medier blev fra
25. marts og frem til valget set af 1,35 mio. personer.
En væsentlig del af DI’s indsats har endvidere været
at bringe medlemmerne i spil i forbindelse med virksomhedsbesøg og arrangementer med folketingskandidaterne. Til det brug oprettede DI et beredskab, der
hurtigt kunne matche kandidaterne med relevante
medlemsvirksomhed, der på forhånd havde givet tilsagn om besøg. Der er blevet gennemført flere end 30
virksomhedsbesøg over hele landet og otte valgdebatter.
Op til og gennem valgkampen har DI haft løbende dialog med de forskellige politiske sekretariater og direkte med kandidaterne. DI har bl.a. bistået med medlemsbesøg, deltagelse i debatter, konkrete politiske
input samt tal og fakta. Til det brug har DI sammenfattet en række hovedanbefalinger, der også blev udsendt til kandidaterne i det øjeblik, som valgkampen
blev udskrevet.
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• Flere aftaler om reguleret frihandel
• En ambitiøs klima og energipolitik
• Et renere miljø og bæredygtig brug af ressourcer
• Digitalisering til gavn for borgere og virksomheder
DI var den ubetinget mest citerede erhvervsorganisation i medierne, fra 25. marts 2019, hvor DI’s egen kampagne blev lanceret, frem til valget 5. juni 2019.

SAMMEN OM EUROPA
Europa-Parlamentsvalget i maj markerede begyndelsen på en ny femårig mandatperiode for EU’s direkte
folkevalgte lovgivningsorgan. Parlamentet har sammen med en ny EU-Kommission og Ministerrådet afgørende betydning for danske og andre europæiske
virksomheders muligheder for at bidrage til at skabe
vækst, arbejdspladser og en bæredygtig økonomisk
udvikling i Europa. For DI er det derfor afgørende at
kunne samarbejde med især de danske Europa-parlamentarikere om medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske interesser i EU.
Derfor benyttede DI valgkampen op til Europa-Parlamentsvalget til at sætte fokus på de europapolitiske
og erhvervspolitiske prioriteter, som DI arbejder for
i Bruxelles på vegne af danske virksomheder. Ligeledes var valget en anledning for DI til at gøre vælgerne
opmærksomme, at Europa-parlamentarikernes arbejde har væsentlig betydning for danske virksomheder,
Danmark og danskerne.
Centralt for DI’s indsats var kampagnesitet Sammen
om Europa på di.dk. Her gav DI ni konkrete anbefalinger til, hvad det nye Europa-Parlament skal prioritere:

• Fri bevægelighed for medarbejdere i EU
• Et tryggere Europa for borgere og virksomheder
• Stærke ydre grænser og åbne indre grænser
• Bedre fælles skattekontrol og opgør med ulovlig
statsstøtte

Under disse overskrifter pegede DI på konkrete tiltag,
som adresserer EU’s aktuelle udfordringer i forhold til
vækst, jobskabelse, bæredygtighed og sikkerhed med
et fokus på, hvordan danske virksomheder kan bidrage
til løsningerne. Disse tiltag er yderligere konkretiseret
i kataloget med DI’s input til en ny EU-Kommission,
som er omtalt nærmere under DI’s politiske hoved
prioriteter.
Samtlige opstillede kandidater fik tilsendt DI’s 9 anbefalinger, og DI benyttede i det hele taget valgkampen
til at forstærke dialogen med partier og kandidater om
DI’s europapolitiske prioriteter.
I samarbejde med Dansk Metal og nogle af DI’s medlemsvirksomheder gav DI valgets spidskandidater anledning til at tale om hvad europæisk erhvervspolitik
betyder for danske virksomheder og deres medarbejdere; dels på et stort vælgermøde i Ringkøbing, dels
på virksomhedsbesøg på Fyn. Endelig benyttede DI
sociale medier til at sprede DI’s budskaber om klima,
miljø og handel til vælgerne sammen med en opfordring om at stemme. Herved nåede DI ud til flere end
250.000 danskere.

• Et nærmarked med endnu større muligheder for
danske virksomheder
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FORRETNINGSMULIGHEDER I DE
GLOBALE VERDENSMÅL
De 17 globale verdensmål repræsenterer nye konkrete
forretningsmuligheder i stor skala for danske virksomheder. Det skyldes, at det stigende globale fokus på
verdensmålene medfører øgede investeringer i sektorer, hvor danske virksomheder er stærkt konkurrencedygtige - såsom grøn energi, vand, fødevareteknologi
og bæredygtig produktion og forbrug.
Danske virksomheder er godt rustet til at forene de
globale verdensmål og deres egne forretningsmål.
Men det kræver, at virksomhederne er opmærksomme
på mulighederne, og at de kan integrere dagsordenen
i deres forretningsmodeller. Derudover kræver det, at
de politiske rammebetingelser understøtter virksomhederne, så de får det bedst mulige grundlag for at
forfølge de globale forretningsmuligheder.
DI arbejder aktivt med at øge bevidstheden om de
konkurrencemæssige fordele, der er forbundet med at
inkludere hensynet til bæredygtighed i forretningen.
Samtidig understøtter DI også medlemmerne med
hensyn til at integrere de globale mål i deres kerne
forretninger og strategier.
På den politiske scene arbejder DI for at sikre de bedst
mulige rammebetingelser for erhvervslivets engagement i verdensmålene. Det omfatter dialog om danske
energipolitiske prioriteter, initiativer inden for cirkulær
økonomi, aktiviteter i forbindelse med vandudfordringer samt løsninger, der kan bygge bro over finansieringskløften i de globale verdensmål.
Endelig er DI optaget af at dokumentere dansk erhvervslivs bidrag til den globale bæredygtighedsdagsorden ved at fremhæve danske styrkepositioner i grøn
energi, vandteknologi og cirkulær økonomi som en del
af løsningen på de globale udfordringer, som verden
står overfor i dag.

CIRKULÆR ØKONOMI
Cirkulær økonomi handler om at gentænke design,
produktion, salg og forbrug, så ressourcer bevares i et
kredsløb. Anvendelse af råvarer er en voksende del af
mange virksomheders produktionsudgifter. Sammen-
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holdt med globale megatrends som stigende befolkningstal, voksende middelklasse og urbanisering betyder det, at effektiv ressourceudnyttelse er en vigtig
konkurrenceparameter nu og i fremtiden.
Særligt to indsatsområder er centrale i omstilling til
cirkulær økonomi. Nationalt skal der sættes ind for at
sikre øget genanvendelse af affald, og så skal danske
virksomheder i front med cirkulære forretningsmodeller.
EU har i 2018 vedtaget ambitiøse genanvendelsesmål.
Hvis Danmark skal sikre mere og bedre genanvendelse, kræver det en ny strategi for og organisering af den
danske affaldssektor. Det har DI arbejdet aktivt for –
bl.a. ved afholdelse af en åben høring sammen med
Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om
organisering af affaldssektoren i oktober 2018. På vegne af det samlede erhvervsliv gav DI her anbefalinger
med fokus på øget og bedre genanvendelse.
Udover ambitiøse genanvendelsesmål har EU vedtaget krav om implementering af producentansvar for
emballage i alle medlemslande. Rammerne for dansk
implementering beskrives i den kommende nationale
affaldsplan (2020), hvor DI arbejder aktivt med Miljøog Fødevareministeriet og andre interessenter for at
skabe de bedste rammer for en cirkulær affaldshåndtering, etablering af cirkulære forretningsmodeller
samt tydelige incitamenter til miljøvenligt design af
emballage.
Mange virksomheder er allerede i gang med forretning
baseret på genbrug, genanvendelse, salg af produkter som services, deleøkonomi og brug af biobaseret
ressourcer. Men der er behov for at få flere med. DI
arbejder ud fra budskabet om, at virksomheder er motoren i en cirkulær omstilling. En indsats DI i øvrigt arbejder på via DI’s netværk for cirkulær økonomi, hvor
mere end 100 medlemmer deltager samt via nationale
projekter målrettet cirkulære forretningsmodeller i
SMV’er. Sidstnævnte udløber af initiativ i den tidligere
regerings strategi for cirkulær økonomi, som blev lanceret i september 2018.
DI har desuden haft særligt fokus på plast og bioøkonomi. Et konkret eksempel er ”DI’s Erhvervsinitiativ
for God Plastpraksis 2025”, som har samlet en række
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medlemmer i en indsats for at øge
genanvendelsen af plast. Initiativet er svaret på en opfordring fra
EU. Der er samlet set lovet genanvendelse af 200.000 tons plast
– svarende til 2 pct. af EU-Kommissionens mål. Herudover har
det Nationale Bioøkonomipanel i
2018 – 19 fokus på biopolymerer
– herunder emballage af bioplast.
DI sidder i panelet, og en række
DI-medlemmer bidrager aktivt til
panelets arbejde med udvikling af
bioøkonomi i Danmark.

VANDOMRÅDET
Vand er en af vores vigtigste ressourcer. De største udfordringer
er at skaffe rent vand i tilstrækkelige mængder, at undgå oversvømmelser og sikre håndtering
af vores spildevand. I løbet af
det seneste års tid har en række
virksomheder, bistået af DI, arbejdet på at etablere DI Vand for
de virksomheder inden for teknologi, rådgivning, forsyning og
forbrugere, som ønsker et mere
fokuseret arbejde på at fremme
eksport af vandteknologi og fremme forskning på området.
Foreningen DI Vand ventes at
være i fuld funktion i det tidlige
efterår.
DI har desuden fået formandskabet for BUSINESSEUROPE’s
Water Task Force. En Task Force,
som DI har arbejdet intensivt for
at få oprettet. Fokus er på evalueringen af EU’s vandrammedirektiv, hvor DI’s mange vandteknologiske virksomheder har en
særskilt interesse i fælles ambitiøs EU-regulering.
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især mindre virksomheders forberedelser på de forandringer, som brexit vil medføre.
DI har i særlig grad haft fokus på at informere medlemmerne om konsekvenserne af et aftaleløst brexit
og har afholdt fire landsdækkende medlemsmøder
herom. DI har ligeledes været involveret i regeringens
arbejde med at vejlede virksomhederne om, hvordan
man forbereder virksomheden til brexit.

BREXIT
Den britiske beslutning om at forlade EU har skabt
stor usikkerhed for DI’s medlemmer. Som EU’s næststørste økonomi og handelsliberalt indstillet har Storbritannien altid været en vigtig politisk alliancepartner
for Danmark i EU. Læg dertil, at Storbritannien i 2018
var Danmarks fjerdestørste eksportmarked, og at mere
end 50.000 danske jobs er knyttet til den eksport.
Det er baggrunden for, at DI hele vejen igennem det
vanskelige brexit-forhandlingsforløb har argumenteret
for et ordnet brexit, hvor EU og Storbritannien enes
om borgernes rettigheder og briternes finansielle mellemværende med EU, samt ikke mindst en overgangsordning med handelsmæssig status quo frem til det
tidspunkt, hvor en ny handelsaftale med briterne kunne træde i kraft. En situation hvor briterne brat skulle
forlade EU uden en aftale, ville få alvorlige konsekvenser for danske – og britiske – virksomheder.
DI har samarbejdet med regeringen om at identificere
dansk erhvervslivs kerneinteresser i forhold til brexit.
Ligeledes har DI talt for et ordnet brexit på de møder,
som DI har haft med en række forskellige repræsentanter for den britiske regering i årets løb. Af samme
grund har DI bakket op om den udtrædelsesaftale,
som EU27 indgik med den britiske regering i november 2018.
Der har været stor interesse for brexit i DI’s medlemskreds. Adskillige udvalg, bestyrelser og netværk i DI
har haft brexit på dagsordenen en eller flere gange.
Derudover har DI informeret medlemmerne om brexit
via både ekstern og intern presse og på di.dk, hvor DI’s
Brexit Toolkit har fungeret som praktisk inspiration til
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DI ønsker, at EU’s fremtidige forhold til Storbritannien
dels balancerer rettigheder og pligter, dels opretholder de tættest mulige handelsrelationer til det britiske
marked med et minimum af handelsbarrierer. DI er
dog samtidig bevidst om, at når briterne ikke længere
er en del af EU’s indre marked og toldunion kan man
ikke fuldstændig undgå handelsbarrierer.
Fremfor alt ønsker DI dog et stærkt og intakt indre
marked i Europa, som efter brexit stadig vil være danske virksomheders absolut vigtigste marked.

OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2020
Den 1. marts 2020 udløber langt størstedelen af overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Det gælder også DI’s over 200 overenskomster.
Der vil forinden være et forløb med grundig forberedelse i DI’s valgte ledelse, ligesom der i efteråret 2019
afvikles en række møder over hele landet, hvor repræsentanter for DI’s øverste administrative ledelse vil fortælle om de overvejelser, der går forud for forhandlingerne og invitere medlemskredsen til at komme med
idéer og tanker om den forestående forhandling. Der
gennemføres endvidere detaljerede forberedelser af
forhandlingerne på de enkelte overenskomstområder
i den kommende tid.
De egentlige forhandlingstemaer udkrystalliserer sig
først for alvor i selve forhandlingsforløbet. Temaerne er typisk både af overordnet principiel og konkret
økonomisk karakter, og det vil med stor sandsynlighed
også være tilfældet ved OK2020. Arbejdsmarkedets
parter er dog sædvanligvis enige om, at politikerne bør
afholde sig fra at blande sig i forhandlingerne og den
balance, som forhandlingsmodellen er et udtryk for.
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Det er DI’s forventning, at det også vil være tilfældet i
forbindelse med OK2020.
Ved den seneste overenskomstfornyelse i 2017 lykkedes det parterne på de fleste af DI’s overenskomstområder at nå forhandlingsresultat. Efter svære
forhandlinger, som bl.a. indebar en afsluttende gennembrudsforhandling i forligsinstitutionen af den centrale overenskomst på normallønsområdet, fandt parterne frem til et godt og afbalanceret resultat.
Ved den efterfølgende urafstemning om overenskomstresultatet på lønmodtagerside blev der stemt ja.
Med 56,5 pct. af de afgivne stemmer godkendte fagforbundenes medlemmer det samlede forhandlingsresultat. Nogle forbund kunne præstere endog meget
høje ja-procenter, mens andre forbund, herunder især
nogle af 3F’s grupper, fik et klart nej. Stemmeprocenten på 51,8 pct. var den højeste i årtier. På arbejds
giverside blev mæglingsforslaget vedtaget med 100
pct. ja-stemmer.
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Det er DI’s forventning, at overenskomstperiodens
intensive partssamarbejde om at komme problemer
med social dumping i transportsektoren til livs, vil vise
sig i form af et reduceret fokus på dette tema ved forhandlingsbordet under OK2020 – og at dette i sig selv
kan medvirke til en større opbakning til et forhandlingsresultat.

DI’S INTERNE
DIGITALISERINGSINDSATS
DI’s interne digitaliseringsindsats tager udgangspunkt
i Personalejura, der årligt behandler ca. 70.000 sager
for medlemmer og associerede medlemmer. Siden
1. oktober 2018 har et team på tværs af Personalejura,
IT og Kommunikation arbejdet målrettet på at udvikle digitale værktøjer og services, som enten stilles til
rådighed på di.dk eller benyttes til at styrke produk
tiviteten internt.
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Målet er primært at øge Personalejuras tilgængelighed og spare interne ressourcer, så der frigives tid til
at hæve medlemsservice og rådgivningskvalitet yderligere.

DokumentGenerator
Digitaliseringsindsatsen har bl.a. resulteret i en ny
DokumentGenerator, der nu er tilgængelig på di.dk.
145 personalejuridiske skabeloner er automatiseret,
så virksomhederne modtager rådgivning i forbindelse
med udfyldelsen og herefter kan downloade dokumenter af meget høj kvalitet på både dansk og engelsk. DokumentGeneratoren vil blive videreudviklet løbende, i
første omgang med en ”intelligent” opsigelsesskabelon, der overholder alle forpligtelser i funktionærloven
og overenskomsterne.

120-dagesberegner
På di.dk har virksomhederne også fået adgang til en
120-dagesberegner, som kan bruges, når de ønsker at
opsige en funktionær med forkortet varsel. Beregneren sikrer, at sygefraværsdage optælles korrekt trods
en kompliceret retstilstand på området.

Kommenterede overenskomster
DI er ved at udvikle et nyt internt system, hvor gældende og historiske overenskomster og fortolkningsmateriale opbevares centralt og lettilgængeligt, og hvor det
er nemt at tilføje nyt indhold løbende.

Automatiseret sagsfordeling og chatbot
DI har udviklet en prototype til automatiseret fordeling
af indkomne sager via Juravagten. Samtidigt vurderes
potentialet i at knytte en chatbot til Juravagten.

Personalejuras arbejdsprocesser og
datagrundlag
I det kommende halvår vil indsatsens fokus særligt
være på at afdække DI’s personalejuridiske arbejdsprocesser med henblik på at udvælge dem med størst
digitaliseringspotentiale. Herudover skal det undersøges, hvordan DI kan systematisere og anvende et omfattende personalejuridisk datagrundlag til at yde virksomhederne endnu bedre rådgivning fremadrettet.
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NY DIGITALISERINGSINDSATS SKAL
LØFTE MEDLEMMERNE OG DANMARK
Der er over de seneste år, kommet mere fokus på, at
den digitale transformation vedrører alle virksomheder og hele samfundet. For mange virksomheder er
evnen til at udnytte de digitale muligheder i deres virksomhed blevet et afgørende konkurrenceparameter.
Der er dog stadig en række udfordringer for dansk erhvervsliv, i at omsætte de digitale muligheder til vækst
og arbejdspladser.
For at understøtte medlemsvirksomhederne i den
proces har DI’s forretningsudvalg besluttet at afsætte
10 mio. kr. til en ny ekstern digitaliseringsindsats, der
bl.a. følger op på DI’s tidligere digitaliseringsindsats
2015 – 2017. Indsatsen vil løbe over de næste par år, og
er igangsat medio 2019.
Den eksterne digitaliseringsindsats vil have to formål:
• at flere af DI’s 11.000 medlemmer formår at udnytte de mere avancerede digitale muligheder
• at sikre nye politiske ambitioner for det digitale
Danmark.
Indsatsen vil have følgende fire fokusområder:
1. Digital omstilling af erhvervslivet
2. Nye digitale vækstmuligheder
3. En arbejdsstyrke med stærke digitale kompetencer
4. Digital ansvarlighed som dansk styrkeposition

Indsatsen vil bl.a. indeholde:
• Konkrete medlemsrettede aktiviteter, der bidrager
til at overvinde barrierer, inspirere og løfte virksomhedernes digitale omstilling
• Styrket analysegrundlag om status, barrierer og
gevinsterne for virksomhederne og den offentlige
sektor ved øget digitalisering
• Udarbejdelse af politiske anbefalinger, der kan
fremme digitaliseringen af Danmark
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TECH DER TÆLLER

DI’S INDSATS PÅ
SUNDHEDSOMRÅDET
Sundhedsreform
Den tidligere regering offentliggjorde i januar 2019
et politisk udspil til en sundhedsreform, og i marts
2019 præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti
en aftale om en reform af sundhedsvæsenet. DI har i
den forbindelse arbejdet for at sikre anderkendelse af
sundhedsindustriens bidrag til at modernisere sundhedsvæsenet, samt sat fokus på, at offentlig-private
samarbejde om udvikling af nye behandlinger, løsninger og produkter skal styrkes under og efter en eventuel reform. Disse budskaber har DI bragt igennem indlæg i pressen og på TV samt i dialogen med centrale
aktører på sundhedsområdet. Det har resulteret i, at
sundhedsindustriens bidrag er anerkendt både i det
politiske udspil og i aftaleteksten.

Sundhedsindustriens Dag 2018
Den 12. september 2018 afholdt DI Sundhedsindustriens Dag for tiende gang. Sundhedsindustriens Dag er
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en årlig politisk konference, der samler ledende private og offentlige aktører på sundhedsområdet. Fokus
for dagen var digitalisering af sundhedsindustrien. Dagen bød på oplæg og debat med blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen, sundhedsminister Ellen
Trane Nørby, formand for Danske Regioner Stephanie
Lose og Dr. Ulrik Juul Christensen, Area9 Lyceum.

DI og Danske Regioners satsning på HealthTech
For at indfri potentialet inden for digitalisering og
HealthTech har DI i gangsat et strategisk samarbejde
med Danske Regioner. Formålet er at etablere et HealthTech initiativ, der understøtter digital innovation
på tværs af startups, etablerede virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenet. DI har derudover indgået
et partnerskab med HealthTech Hub Copenhagen og
etableret en non-for-profit forening af samme navn,
som har til formål at skabe et startup miljø, samt at
øge udbredelsen af sundhedsteknologiske løsninger
til gavn for borgere, sundhedsvæsen og sundhedsindustri.
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Bedre anvendelse af sundhedsdata
For at styrke forskning og innovation har DI igangsat
en indsats for at fremme bedre anvendelse af sundhedsdata. DI er med i ”Data Redder Liv”, som er et
offentlig-privat partnerskab med fokus på at skabe
bedre adgang til sundhedsdata for sundhedsprofessionelle, forskere og erhvervsliv. Partnerskabet har fokus på at implementere tre løsninger:
• Datalandkort, som giver overblik over, hvor
forskere og virksomheder kan finde sundhedsdata. Danske Regioner arbejder videre med dette
løsningsforslag.
• Dataindgang, som rådgiver forskere og virksomheder, der ønsker at bruge sundhedsdata.
Sundhedsdatastyrelsen arbejder videre med dette
løsningsforslag.
• Datasandboxes, som giver mulighed for at arbejde
eksplorativt med store mængder ikke personhenførbare data. Blandt andre Den Digital Hub
arbejder videre med dette løsningsforslag.

Værdibaserede indkøb på sundhedsområdet
Som et led i at styrke et innovativt dansk hjemmemarked, har DI arbejdet, for at få regionerne til at øge
brugen af værdiskabende indkøb. Danske Regioner
har netop nedsat ”Forum for værdibaserede indkøb
på sundhedsområdet”, som skal skabe et tættere
samarbejde med industrien om pilotprojekter, der kan
understøtte mere værdifulde og innovative indkøb på
sundhedsområdet. Kredsen består af Danske Regioner, de fem regioner samt repræsentanter fra organisationer og DI.

DI’S INDSATS PÅ OPS-OMRÅDET
DI arbejder strategisk både på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan for at sikre, at private virksomheder i større grad får mulighed for at bidrage med
erfaring og gode idéer, så det vil være muligt at imødekomme efterspørgslen efter øget velfærd med en
lavere udgiftsvækst, når den offentlige sektor løbende
digitaliseres og effektiviseres.
DI har i en rundspørge blandt kommunalpolitikerne
spurgt, om de mener, driften kan optimeres i samarbejde med private. Undersøgelsen viser, at næsten 8

30

Større tiltag og indsatser – Årsberetning 2019

31

I arbejder ikke kun for, at flere offentlige opgaver
” Dkommer
i udbud, men også for, at flere virksomheder
kan byde på opgaverne. DI har derfor lanceret en ny
rådgivningsside, hvor medlemmerne kan få nyttig information og rådgivning samt startet en webinar-række med online-kurser målrettet virksomheder, som ønsker at styrke deres salg til offentlige kunder.

ud af 10 kommunalpolitiker mener, at et styrket samarbejde med private virksomheder i høj grad eller nogen
grad kan være med til at optimere og kvalitetsudvikle
kommunens opgavevaretagelse.

DI lanceret en kampagne, der over en længere periode
med udgangspunkt i konkrete eksempler skal vise, at
det skaber stor værdi for Danmark, når private virksomheder samarbejder med det offentlige.

Hvert år i august sender DI en henvendelse til mere
end 2.500 kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer for at gøre opmærksom på
mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse i
de enkelte kommuner og regioner. DI’s henvendelse
baserer sig på en analyse af potentialet i den enkelte
kommuner eller regioner, inspirationscases samt DI’s
konkrete anbefalinger.

DI arbejder ikke kun for, at flere offentlige opgaver
kommer i udbud, men også for, at flere virksomheder
kan byde på opgaverne. DI har derfor lanceret en ny
rådgivningsside, hvor medlemmerne kan få nyttig information og rådgivning samt startet en webinar-række med online-kurser målrettet virksomheder, som
ønsker at styrke deres salg til offentlige kunder.

Derudover har DI’s enhed for Offentlig-Privat Sam
arbejde det seneste år besøgt op imod 30 udvalgte
borgmestre og kommunaldirektører for at drøfte muligheder for styrket offentlig-privat samspil lokalt. Der
bliver blandt de besøgte borgmestre taget positivt
imod DI’s dialogsøgende rolle, og forventningen er, at
der flere steder bliver igangsat nye udbud, bl.a. som
resultat af DI’s opsøgende indsats.
Gode eksempler er et vigtigt element, når politikere og
administrative beslutningstagere skal inspireres til flere samarbejder med private virksomheder. Derfor har
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For at sikre større gennemsigtighed i de offentlige udbudsprocesser har DI aktivt bakket op om en ændring
af udbudsloven, der er i februar 2019 blev vedtaget af
et bredt flertal i Folketinget. Lovændringen forpligter
offentlige ordregivere til at offentliggøre indledningsvist i en udbudsproces, hvordan de vil evaluere de indkomne tilbud.

PRAKTIKPLADSER
DI har gennem det seneste år fulgt udviklingen i indgåelse af praktikpladsaftaler tæt. Bevågenheden bun-
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der dels i analyser af fremtidens mangel på faglærte,
virksomhedernes rapporteringer om vanskeligheder
med at rekruttere faglærte medarbejdere og lærlinge
og dels i de målsætninger, som indgår i trepartsaftalen
fra august 2016 mellem den tidligere regering, LO (nu
FH) og DA.
Trepartsaftalen indebærer, at der skal ske et løft i antallet af indgåede praktikpladsaftaler. Niveauet for antallet af indgåede praktikpladsaftaler skal i 2025 være
løftet med 8.000 – 10.000 i forhold til niveauet i 2016.
Det svarer til, at der i 2025 skal indgås 42.247 – 44.247
praktikpladsaftaler.
Trepartsaftalen indeholder også en række delmål.
Niveauet for indgåede praktikpladsaftaler skal i 2018
være løftet med 2.100 i forhold til 2016. Udviklingen i
praktikpladsstatistikken gennem 2018 blev fulgt nøje
af regeringen LO, DA – og DI. I marts 2019 forelå den
første statistik for 2018. Tallene viste, at virksomhederne havde levet op til trepartsaftalens målsætning.
Der blev af private og offentlige virksomheder i 2018
indgået næsten 3.000 flere praktikpladsaftaler end i
2016. Dermed har virksomhederne leveret på første
delmål i trepartsaftalen.
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Der er dog grund til at bevare fokus på indgåelse af
praktikpladsaftaler. Dels bliver trepartsaftalens målsætninger fortsat mere ambitiøse frem mod 2025 og
dels er indgåelse af praktikpladsaftaler historisk knyttet til konjunkturudviklingen, hvor tilbageslag i konjunkturerne normalt fører til indgåelse af færre praktikpladsaftaler.
I 2019 betyder trepartsaftalen, at antallet af indgåede
praktikpladsaftaler skal løftes med 2.900 – 3.200 i forhold til niveauet fra 2016.
Medio 2019 har virksomhederne modtaget opgørelsen af deres bidrag til Praktikplads-AUB-ordningen
for 2018. Ordningen omfatter virksomheder med erhvervsuddannede medarbejdere og omfordeler midler
fra de virksomheder, som uddanner mindst, til de virksomheder, som uddanner mest. Opgørelsen baserer
sig på forholdet mellem lærlinge/elever og erhvervsuddannede medarbejdere i virksomheden gennem
hele året.
På virk.dk/praktikplads-aub kan virksomhederne løbende følge udviklingen i deres egen virksomhed ved
at logge ind med digital signatur.
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Topmødet 2018. Foto: Rie Neiuchs

DI HAR OPRETTET EN
WHISTLEBLOWERORDNING
DI etablerede ultimo 2018 en whistleblowerordning.
Ordningen er en mulighed for, at alle med tilknytning
til DI (medarbejdere, medlemmer, partnere) og andre, der måtte få mistanke om lovovertrædelser eller
potentielle lovovertrædelser i DI kan lave en indberetning. Indberetningen kan ske anonymt eller ikke-anonymt, og alle de indberetninger, der måtte komme ind,
bliver behandlet i overensstemmelse med DI’s whistleblower politik.
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TOPMØDE 2018
DI Topmødet blev afholdt 18. september 2018 i TAP1
på Amager med deltagelse af omkring 1.100 virksomhedsledere, politikere og andre beslutningstagere.
Under overskriften ”Danmark på arbejde – flere hænder og hoveder” satte DI fokus på manglen på arbejdskraft.
Denne problematik blev diskuteret fra mange forskellige vinkler – fra hvordan virksomhederne selv gør en
indsats for at løfte flygtninge, indvandrere og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job, til behovet for
at uddanne flere lærlinge og tiltrække dygtige medarbejdere udefra.
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DI Prisen 2018. Foto: Rie Neiuchs

Blandt talerne var statsminister Lars Løkke Rasmussen, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen,
H.K.H. Kronprinsen samt næstformand i EU-Kommissionen Jyrki Katainen.
Desuden gav en lang række virksomhedsledere oplæg og interview om deres udfordringer og indsatser
i forhold til at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.
Her talte Hanne Zinck fra Scandinavian Packaging
A/S, Peter Lang Nielsen fra Keolis Danmark A/S, Lars
Thinggaard fra Milestone Systems A/S og Christina
Ørskov fra Orskov Yard A/S i en paneldrøftelse. Som
enkeltstående indspark talte Kim Fausing fra Danfoss,
Flemming Bendt fra ISS og Cees ’t Hart fra Carlsberg.
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Rainer Strack fra Boston Consulting Group satte udfordringen med arbejdskraft ind i en global kontekst
med sin analyse af nationernes kamp om talenter og
det gab, der er mellem de kompetencer, der uddybes,
og de kompetencer, der i fremtiden bliver brug for.
På Topmødet blev DI Prisen uddelt, som i 2018 gik til
en virksomhed, der havde fokus på ”praktikpladser og
initiativer, der fører til uddannelse af flere faglærte”.
Prisen, som blev overrakt af Claus Jensen, Dansk Metal, gik til JENSEN Denmark A/S for deres ekstraordinære lærlingeindsats.
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Folkemødet 2019. Foto: Joshua Gross

FOLKEMØDE 2019
Folkemødet på Bornholm er en god anledning for
DI og DI’s medlemmer til at kommunikere centrale
budskaber til en bredere målgruppe. Også i år kunne
Folkemødets deltagere møde en lang række topchefer
fra DI’s små og store medlemsvirksomheder på DI’s
scene i Klostergaarden, hvor vi har holdt til de sidste
ni år.
I forlængelse af DI’s grundfortælling ønskede DI på
Folkemødet 2019 at vise, at virksomhederne er en integrereret del af samfundet, der bidrager til Danmark
og resten af verden, både økonomisk og på anden vis.
At et godt samfund har brug for stærke, ansvarlige
virksomheder. Ligesom virksomheder har brug for et
godt samfund, som uddanner dygtige medarbejdere,
tager hånd om de syge, driver forskning i verdensklasse og sikrer en effektiv infrastruktur.
Netop denne gode cirkel, gjorde vi en særlig indsats for
at belyse i DI’s debatter på Folkemødet under titlen:
”Made by Denmark – vi skaber fremtiden sammen”.
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Vores tema om virksomhedernes bidrag passede godt
ind i Folkemødets overordnede tema om FN’s Verdensmål. DI var også partner i Verdensmålenes Plads,
hvor vi deltog i syv debatter og arrangementer om netop verdensmålene.
Der var fuldt hus på tilskuerrækkerne alle tre dage,
hvor der ivrigt blev debatteret alt fra social dumping, behovet for flere kvinder i tech., og bæredygtig
vækst, til plastikparadokset, digital ansvarlighed og
verdensmål. Debatterne blev kyndigt ledet af vores to
husmoderatorer Anders Lund Madsen, som har været
med DI alle årene på Folkemødet, og i år som noget
nyt også Cecilie Beck, som kender DI og vores medlemmer godt fra DI Topmødet.
Til den traditionsrige Fredagsbar i samarbejde med
Dansk Metal, var Bertel Haarder aftenens taler, ligesom han også var meddommer i vores festlige Politisk
Melodi Grand Prix med ungdomspolitikerne. Og for
fjrde år i træk deltog ungdomspolitikerne i et forhandlingsspil, hvor de i år skulle finde frem til det bedste
kompromis inden for fire temaer LIVE på scenen i
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Klostergaarden. På den måde benytter DI også Folke
mødet til at opretholde et tæt samarbejde med de
ungdomspolitiske partier.
Udover debatterne i Klostergaarden, deltog en række
eksperter fra DI og DI’s medlemmer i en del debatter
rundt omkring på Folkemødet. Udover på Verdens
målenes Plads, bl.a. hos IværksætterSkibet, Energi
byerne, Kræftens Bekæmpelse, PFA, Ungeskibet, FFI
og FN-Byen m.fl.
I år havde DI og Fremstillingsindustrien yderligere
styrket samarbejdet ift. fordeling af debatter i Klostergaarden og i FFI’s truck samt markedsføring i form af
udvikling af fælles program og gensidig reklame for
hinandens debatter.
Med 15 officielle arrangementer i Klostergaarden med
flere end 85 debattører og aktører på scenen, samt DI
og DI’s medlemmer fik sat et markant aftryk på Folke
mødet 2019, bl.a. gennem omfattende dækning af debatterne i såvel trykte, som digitale og sociale medier.
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RÅDGIVNING
OG SERVICES
DI tilbyder rådgivning og services, der giver virksomhederne de bedste
betingelser for at drive forretning og klare sig godt. Det er bl.a. rådgivning
om overenskomster, funktionærret og arbejdsmiljø. DI tilbyder en række
services med fokus på internationalisering og eksport. Derudover rådgiver
DI om ledelsesudvikling, produktivitet og international rekruttering af
medarbejdere.

RÅDGIVNING OM PERSONALEJURA
DI rådgiver om alle personalejuridiske spørgsmål, uanset om medarbejderen er funktionær eller dækket af
en overenskomst.
I 2018 besvarede DI godt 74.000 henvendelser fra
medlemsvirksomheder om overenskomster og ansættelsesret.
DI førte også 50 retssager for medlemsvirksomhederne ved de almindelige domstole og i det fagretlige system, heraf flere principielle sager, som styrker alle arbejdsgiveres retsstilling. Derudover blev yderligere 57
anlagte sager forligt eller hævet før domsforhandling.
DI vandt bl.a. to bemærkelsesværdige sager i Afskedigelsesnævnet, der begge handlede om 25 års-reglen. I
begge sager blev anvendelsen af reglen, der beskytter
medarbejdere med mindst 25 års anciennitet, modereret, da Afskedigelsesnævnet anerkendte et relativt
frit skøn for virksomheder ved opsigelse af medarbej-
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dere med mere end 25 års anciennitet, så længe virksomheden havde forsøgt at omplacere medarbejderen
til relevante stillinger.
I det forgangne år har DI haft særlig fokus på oplysning
om den nye ferielov, som træder i kraft 1. september
2020 og påvirker alle danske arbejdsgivere og medarbejdere. DI afholder kurser, webinarer og udsender
løbende nyheder med svar på, hvad de nye regler betyder i praksis. Desuden har DI produceret bl.a. videoer,
pjecer og plancher, som virksomhederne frit kan benytte til kommunikation med egne medarbejdere om
de nye ferieregler.
Derudover har DI stadig fokus på at hjælpe virksomheder med de særlige regler, der gælder for håndtering af
medarbejdernes persondata.
Politisk har DI først og fremmest arbejdet for at påvirke EU-initiativer på det ansættelsesretlige område.
Her er det bl.a. lykkes at indføre en mulighed for at
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undtage overenskomstdækkede områder fra kommende EU-regler om visse ansættelsesvilkår.

DI bl.a. yder hjælp til ansættelse af lokale og udenlandske medarbejdere. Derudover tilbyder DI hjælp til selskabsoprettelse og administration af datterselskaber.

HJÆLP TIL ETABLERING PÅ
UDENLANDSKE MARKEDER OG TIL
STRATEGISK ARBEJDE MED FN’S
VERDENSMÅL

Kontoret i New York fortsætter arbejdet med Danish
Cleantech Hub, der via en unik offentlig-privat partnerskabsmodel skaber danske afsætningsmuligheder
inden for energi- og miljøområdet i New York. Lignende koncepter er nu introduceret i Shanghai og München med støtte fra Industriens Fond og i tæt samarbejde med State of Green.

DI hjælper virksomhederne trygt ud på nye markeder
med hjælp og rådgivning fra konsulenter i København
og kontorer på udvalgte vækstmarkeder i Asien, Afrika
og Latinamerika. DI har også udviklet en række værktøjer, der hjælper virksomhederne med at vælge de
rigtige markeder, kunder og lokale partnere.
DI’s kontorer i udlandet har gennem de sidste 15 år
assisteret mere end 230 danske virksomheder med at
udvikle og igangsætte forretning i de respektive markeder. Kontorerne kan bidrage til en effektiv opstart i
Kina, Indien, Rusland, USA, Brasilien og Mexico, hvor
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Desuden tilbydes medlemmer af DI en række services
og værktøjer, der er designet til at hjælpe med at integrere bæredygtighed og FN’s Verdensmål i virksomhedens strategi. Disse emner forventes at udvikle sig
til globale konkurrenceparametre, og DI tilbyder en
struktureret tilgang til arbejdet i virksomheden.
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MARKEDSUDVIKLING:
INTERNATIONALE FREMSTØD OG
BESØG
En vigtig del af DI’s medlemsservice er at støtte virksomhederne i deres internationalisering – herunder at
give viden om nye markedsmuligheder samt at sætte
rammen for møder mellem virksomheder og nøglepersoner fra udvalgte markeder. Hvert år gennemfører
DI derfor et stort antal seminarer og konferencer, branchefremstød, messer, udstillinger og salgsmøder med
fokus på international markedsudvikling.
Her ses et udvalg af de aktiviteter, som DI har gennemført på forskellige udenlandske markeder siden august
2018:

AKTIVITETER I UDLANDET:

September 2018:
Singapore, fremstød med erhvervsministeren i spidsen
for at fremme danske maritime løsninger.

November 2018:

September 2018:

Kina, en række virksomheder deltog i China International Import Expo anført af udviklingsministeren.

Finland, tværsektorielt fremstød anført af Kronprinsessen samt miljø- og fødevareministeren.

September 2018:
Japan, fødevarefremstød med deltagelse af miljø- og
fødevareministeren.

September 2018:
Kina, hvor Københavns Kommune var gæsteby ved
Beijing Design Week med deltagelse af Kronprinsen,
kulturministeren og danske virksomheder.

Oktober 2018:
Australien, med danske virksomheder til messen World
Hospital Congress i Brisbane.

November 2018:
Korea, erhvervsfremstød med fokus på energi og klima
med energi-, forsynings- og klimaministeren.
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November 2018:
Italien, dansk erhvervsdelegation med fokus på sundhed, bæredygtig fødevareproduktion og klimaforandringer med deltagelse af Kronprinsparret.

November 2018:
Egypten, delegation af danske fødevarevirksomheder til
Kairo.

November 2018:
Tyskland, med Statsministeren i spidsen af dansk delegation til Tysklands største digitaliseringsmesse, Smart
City Convention, hvor Danmark var partnerland.

Januar 2019:
Indien, med stor dansk erhvervsdelegation og statsministeren til erhvervskonferencen Vibrant Gujarat med fokus
på grønne løsninger og teknologi.
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Februar 2019:

April 2019:

Columbia, med en bred vifte af nordiske virksomheder
for at fremme smart city teknologi.

Mexico, med danske fødevareteknologivirksomheder
med et nyt kreditkoncept fra EKF kaldet Shopping Line
i bagagen.

Marts 2019:
Argentina, statsbesøg med Dronningen og Kronprinsen
samt 30 danske virksomheder inden for energi, fødevarer og sundhed.

Marts 2019:
Chile, med danske virksomheder for at fremme bæredygtige løsninger til hastigt voksende byer.
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Maj 2019:
Korea, med Kronprinsparret og 47 danske virksomheder
inden for fødevarer, livsstil, sundhed og energi i anledning af 60 års diplomatiske relationer.

Juni 2019:
Thailand, dansk fællesstand for fødevarevirksomheder
på messen Propak Asia Bangkok 2019.
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INTERNATIONALE AKTIVITETER I DANMARK
Når Danmark modtager officielle besøg fra udlandet, deltager DI i planlægningen af erhvervsaktiviteterne og er så
godt som altid vært for disse. Derudover arrangerer DI hvert år talrige rundbordsmøder, seminarer og konferencer
om markedsmuligheder rundt omkring i verden. Et udvalg af disse er opsummeret nedenfor:

AKTIVITETER I DANMARK:
August 2018:
Erhvervskonference i anledning af Macron’s statsbesøg
fra Frankrig.

August 2018:
Rundbordsmøde med Japans miljøminister.

September 2018:

November 2018:
Rundbordsmøde med Ungarns udenrigsminister.

December 2018:
Rundbordsmøde med Kinas vandminister.

Marts 2019:
Rundbordsmøde med Colombias udenrigsminister.

Energikonference med besøg af polsk minister.

Maj 2019:

Oktober 2018:

Borgmestre fra 15 latinamerikanske byer besøgte DI og
danske virksomheder for at tale bæredygtige byløsninger.

Rundbordsmøde med Vietnams premierminister.
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LEDELSESUDVIKLING OG
PRODUKTIVITET

nordlige Europa, og de arbejder undervejs på turen
med deres egen strategi- og forretningsudvikling.

DI tilbyder ledelsesudvikling i form af uddannelse,
netværk og konferencer, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne inden for fagområderne:
ledelse, HR, innovation og produktivitet. God ledelse
er en altafgørende forudsætning, når der skal skabes
resultater i danske virksomheder, og derfor arbejder
DI med at sikre, at danske ledere bliver de dygtigste
i verden.

DI har gennemført den årlige innovationsundersøgelse blandt 500 medlemsvirksomheder for at skabe indsigt i danske virksomheders arbejde med innovation.
Undersøgelsen viste bl.a., at langt over størstedelen
af danske virksomheder afsætter øgede ressourcer
til deres innovationsindsats for at opretholde konkurrencedygtigheden. Virksomhederne oplever dog en
udfordring i form af mangel på medarbejdere med de
rette kompetencer samt mangel på ressourcer til at
drive innovation. Afslutningsvis viste undersøgelsen,
at Big Data er den mest anvendte teknologi, men at
virksomhederne overordnet set benytter sig af få nye
teknologier.

I 2018 har DI øget aktiviteten inden for kompetenceudvikling, og i løbet af året har 3700 individuelle medlemmer deltaget i kurser, netværk eller konferencer,
udbudt af Ledelsesudvikling og Produktivitet.
Netværk er fortsat et vigtigt fokuspunkt for DI’s medlemsvirksomheder, og der udvikles løbende nye relevante netværk. Inden for ledelse, HR, innovation og
produktivitet havde DI i starten af året 58 faglige netværk. I løbet af året blev porteføljen udvidet med nye
netværk for ejerledere, HR-direktører, virksomheder
der oplever eksponentiel vækst (Scale Up) og netværk
for FN’s Verdensmål.
Som et led i DI’s arbejde med tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark har DI
skabt en engelsk lederuddannelse (Leadership Training Programme), som henvender sig til udenlandske
ledere i Danmark.
For at holde medlemmerne ajour med de nyeste tendenser på ledelsesområdet, har DI udviklet et nyt koncept, LEDER:BOX. Formålet er at tilbyde relevant og
praksisnær viden fra eksperter og erfarne ledere med
noget på hjertet. På 150 minutter kan medlemmerne
få relevant og målrettet inspiration og mulighed for at
netværke. Arrangementet er gratis for DI medlemmer
og finder sted fire gange om året. Over 200 medlemmer har deltaget enten fysisk eller via streaming i årets
første to LEDER:BOXe.
Derudover har DI udviklet en ny form for uddannelse
(Fremtiden Rundt på 5 Dage), som kombinerer inspiration, netværk og strategiarbejde med udgangspunkt
i de nye teknologier og den digitale verden. Deltagerne besøger virksomheder og innovationscentre i det
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GLOBAL TALENT
DI har indgået et samarbejde med Massachusetts Institute of Technology (MIT) om etablering af et landeprogram for Danmark på universitetet. Programmets
formål er at skabe tættere relationer mellem dansk
erhvervsliv og Boston-regionen samt tiltrække højtuddannede talenter til Danmark, bl.a. ved at tilbyde
MIT-studerende praktikophold i danske virksomheder.
Der er ansat en program manager på MIT, som i samarbejde med DI driver landeprogrammet. Landeprogrammet, der er etableret med støtte fra Industriens
Fond, er kommet godt fra start og er blevet mødt med
en stor interesse fra både virksomheder og MIT-studerende. Der er afholdt flere virksomhedsbesøg og større
events på MIT, og der er indgået aftale med 21 MIT-studerende om praktikophold i danske virksomheder og
på danske universiteter over sommeren 2019.
DI’s Expat in Denmark program har det forgangne år
afholdt 20 arrangementer i syv forskellige byer om
skat, bolig og dansk arbejdskultur for virksomhedernes internationale medarbejdere. Interessen for
netværket er steget markant, bl.a. på de sociale medier, hvor Expat in Denmark nu har mere end 21.000
Facebook
-følgere. Samtidig er DI’s landsdækkende
netværk af offentlige og private aktører, der arbejder
med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere, udvidet til at omfatte flere
lokale partnere til gavn for virksomheder i hele landet.
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DI har i det forgangne år bidraget til arbejdet i Diaspora taskforcen, som har udarbejdet syv anbefalinger til,
hvordan Danmark kan øge samarbejdet med danskere i udlandet for at styrke dansk erhvervslivs talenttiltrækning og eksport. Med opbakning fra Statsministeren arbejdes der nu på, hvordan anbefalingerne kan
implementeres.

RÅDGIVNING OM ARBEJDSMILJØ
DI er dagligt i kontakt med medlemmer, der har haft
besøg af Arbejdstilsynet og ønsker en vurdering af tilsynet eller de reaktioner, som det kan have medført.
Særligt i forbindelse med arbejdsulykker har DI oplevet et fortsat højt niveau af påbudssager og bødeforlæg. DI har gode erfaringer med at klage over påbud
og være kritisk over for bødeforlæg. Bødeniveauet er
gennem de seneste år blevet hævet betydeligt.

I april 2019 indgik et meget bredt flertal i Folketinget aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats
og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Aftalen udmønter loyalt et ekspertudvalgs anbefalinger til den
fremtidige arbejdsmiljøindsats, herunder om Arbejdstilsynets virke. Desuden sikrer forliget Arbejdstilsynets økonomi de næste tre år og samler op på en
række mindre sager, herunder om unges mulighed for
at arbejde på produktionsvirksomheder. DI orienterer
løbende om, hvad ændringer betyder for medlemmernes arbejde med arbejdsmiljø.
DI har i en årrække arbejdet for at modernisere regler
for arbejdet med kemiske stoffer. Som en del heraf er
kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger nu
blevet ophævet 1. juli 2019.
I samarbejde med samarbejdsparter i fagbevægelsen
afholder DI hvert år lokale temamøder og konferencer

Foto: Peter Fallesen
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om arbejdsmiljøemner med mere end 2500 deltagere.
Det seneste år har temaerne bl.a. været stress, konflikter, håndtering af alvorligt sygdom og den nye arbejdsmiljøstandard.

Det nye nyhedsbrev ”DI for iværksættere” holder
iværksætterne up-to-date om events, kapitalmuligheder, ny lovgivning, analyser, investeringsrunder m.v.,
og gennem jævnlige ”Quick polls” tager DI pulsen på
iværksætternes holdning til aktuelle emner.

STYRKET INDSATS FOR
IVÆRKSÆTTERE I DI

Under navnet ”Det starter med en idé” var DI’s foyer
i april til juli ramme for en udstilling om iværksættere
og iværksætteri. Med udstillingen satte DI fokus på,
at nutidens iværksættere er afgørende for fremtidens
virksomheder, job og velstand.

I 2018 har DI styrket indsatsen over for iværksættermedlemmer med flere målrettede tilbud.
Eksempelvis afholdes seks årlige iværksætterworkshops om emner som kapitalfremskaffelse, personalejura, advisory boards, værdiansættelse af start-ups,
internationalisering og medarbejderaktier. Ved alle
arrangementer lægges der vægt på netværksmulighederne – både med andre iværksættere og med de
mere etablerede DI-medlemmer.
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Derudover laver DI en række aktiviteter for iværksættere med faste samarbejdspartnere som EY Entrepreneur Of The Year, CONNECT Denmark og Fonden for
Entreprenørskab.
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DI SOM FORENING
I DI har virksomhederne direkte indflydelse på, hvordan organisationen
udvikler sig. Det sker via bestyrelser, medlemsforeninger, udvalg, branche
fællesskaber, regionalforeninger og netværk. Tilgangen af nye medlemmer
er ligeledes vigtig for DI’s udvikling.

DI’S BRANCHEFÆLLESSKABER

Øget digitalisering kan medvirke til at løfte byggeriets
produktivitet. Derfor har DI Byg intensiveret den strategiske indsats ift. at gøre byggeriet mere digitalt og
fremme nye teknologier.
DI Byg har oparbejdet en stærk profil på det digitale
og teknologiske område, hvor det er lykkedes at samle
virksomheder på tværs af branchen til at arbejde med
nye, digitale samarbejds- og forretningsmodeller.
DI Byg har gennemført et intensivt forløb for udvalgte
virksomheder med fokus på forretningspotentialet i
nye teknologier. Foruden et aktivt bidrag til den tidligere regerings Strategi for Digitalt Byggeri har DI Byg
igangsat et treårigt forskningssamarbejde med Københavns Universitet.
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DI Digital har vedtaget ny strategi gældende for 20192020. I strategien fastlægges fem mærkesager: Digitale kompetencer i verdensklasse, de bedste vilkår
for teknologibranchen, digital transformation af hele
erhvervslivet, informationssikkerhed samt tillid og digital nytænkning af det offentlige.
Der har bl.a. været fokus på digital informationssikkerhed og tillid. DI Digital har derfor stillet forslag om
etablering af en mærknings- eller certificeringsordning
for digital ansvarlighed.
Samtidig er mangel på medarbejdere med digitale
kompetencer udtalt på alle niveauer. DI Digital har taget forskellige tiltag for at afhjælpe dette, bl.a. informationsmøder om at ansætte it-lærlinge og et matchmaking-arrangement mellem medlemsvirksomheder
og udenlandske it-studerende.
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Den tidligere regerings ”Vækstteam for grøn energiog miljøteknologi” fremlagde i januar 2019 sine anbefalinger til vækstinitiativer for energi- og miljøbranchen i lyset af de nye muligheder, som digitaliseringen
skaber. DI Energi satte vækstteamets anbefalinger til
debat på sin årsdag i april 2019 og arbejder nu på at
omsætte vækstteamets anbefalinger til handling.
DI Energi arbejder for at omsætte energiaftalen fra
2018 til afsætningsmuligheder for branchen. Desuden
deltager DI Energi i forberedelserne af et grundlag for
etablering af et dansk center for energilagring, som
skal styrke forskning og udvikling i Danmark på dette
vigtige felt. DI Energi fremmer også energibranchens
eksportmuligheder ved fremstød til og faglige besøg
fra udlandet, hvor medlemsvirksomhederne inddrages.

DI Fødevarer har fokuseret på at eksekvere på mærkesagerne i branchens 2021-strategi. Det har ført til
flere resultater, herunder et bredt fødevareforlig, som
i høj grad efterlever branchens ønsker. Et andet resultat er, at Fødevarestyrelsen har fået politisk opdrag til
at være aktiv i kampen mod fake news i fødevaredebatten. Samtidig er der opnået et stærkt partnerskab
med forskningsinstitutionerne om strategien for fødevareforskning.
Et vigtigt indsatsområde har været at styrke fødevareindustriens omdømme til gavn for branchens politiske
arbejde og virksomhedernes mulighed for at tiltrække
talenter. Her har fokus været på at fremhæve branchens ambitioner indenfor sundhed og bæredygtighed.
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E-handel og e-eksport er for alvor kommet på dagsordenen, og DI Handel har fokuseret på at gøre det let
for medlemmerne at gribe digitaliseringens muligheder – for det første ved at skubbe på for etableringen
af den tidligere regerings program SMV:Digital, hvor
danske SMV’er kan få konkret og individuel hjælp til
digital omstilling af forretningen, for det andet igennem CBS og DI Handels projekt ”E-eksport via online
markedspladser”, der er støttet af Industriens Fond.
Projektet skal oplyse danske virksomheder om mulighederne i at bruge online markedspladser, som f.eks.
Amazon, og gøre dem i stand til at vurdere fordele og
ulemper ved denne salgskanal.

Digitalisering, brancheglidning og konsolidering
præger rådgiverbranchen, som på tværs af rådgiverfagligheder er optaget af løbende at tilpasse sig nye
forventninger og behov hos kunderne. Et helt centralt
element er at skaffe de rigtige kompetencer og opkvalificere dem tilstrækkeligt hurtigt. DI Rådgiverne har i
2019 fortsat arbejdet med at kortlægge og formulere
branchens særlige behov i forhold til kompetencer og
øget interaktion mellem universiteter og branchen om
forskning og livslang læring. Arbejdet har ført til samarbejde med flere universiteter om en række konkrete
fælles indsatser.

Rådgiverbranchen har en særlig rolle som rådgivere
i både den offentlige og private sektor i forhold til at
præge samfundsudviklingen. Således har branchen en
central rolle i arbejdet med at realisere verdensmålene. DI Rådgiverne har i 2019 iværksat en særlig indsats
i forhold til rådgiverbranchens muligheder for at skabe
resultater i forhold til verdensmålene igennem deres
rådgivning af kunderne.
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DI’S REGIONALFORENINGER

Virksomheder i servicebranchen melder i stigende
grad om mangel på medarbejdere. DI Service har derfor fokus på branchens muligheder for rekruttering.
I DI Service er der derudover fokus på flere og bedre
udbud og digitaliseringens muligheder for servicebranchen. Det betyder bl.a. et stigende fokus på samarbejdet mellem offentlige ordregivere og private leverandører, hvor DI opsøger et større antal kommuner
for at inspirere til mere samarbejde. I 2019 lancerer DI
Service desuden en treårig digitalisringsstrategi med
kursustilbud, individuelle rådgivningstilbud og analyser om digitalisering.

DI Transport arbejder for at sikre et mere velfungerende transportmarked i EU. Derfor har DI Transport
arbejdet for en vedtagelse af EU’s vejpakke, der indeholder nye regler for cabotagekørsel, køre- og hviletid
og udstationering for chauffører. Reglerne skal være
nemme at håndhæve og enkle for virksomhederne at
forstå og efterleve.
Det er afgørende for DI Transport at sikre erhvervsaktiviteten på de danske havne, så kommunerne ikke
presser virksomhederne ud af havneområderne.
DI Transport arbejder for en intelligent grøn omstilling
af transportsektoren, der sikrer både høj mobilitet og
virksomhedernes konkurrenceevne. Inden for luftfartsområdet har brancheforeningen Dansk Luftfart
udarbejdet et nyt klimaudspil.
Endvidere arbejder DI Transport med bedre vilkår for
den kollektive transport og en bedre regulering af taxi
branchen.
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DI’s regionale struktur er ændret fra 19 til 18 foreninger
pr. 1. januar 2019, da DI’s medlemmer i Skive gik sammen med medlemmerne i DI MidtVest, mens DI’s
medlemmer i Viborg og Silkeborg gik sammen i en ny
fælles regionalforening: DI Silkeborg-Viborg. DI’s 18
regionalforeninger arbejder for at forbedre virksomhedernes rammevilkår lokalt og sikre de bedst mulige
forudsætninger for at drive virksomhed i hver kommune.
I løbet af foråret har alle regionalforeningerne arrangeret erhvervstræf under overskriften ”Stærke virksomheder – stærke samfund”. På erhvervstræffene blev
det understreget, at virksomhederne skal tage medansvar for det samfund, de er en del af samtidig med,
at virksomhederne skal have gode vilkår for at skabe
vækst og velstand. Samlet set har der været mere end
1.800 deltagere på erhvervstræffene, herunder både
virksomhedsledere, lokale og regionale beslutnings
tagere samt MF’ere valgt i området.
Som noget nyt har DI i første halvår af 2019 uddelt regionale PraktikPladsPriser til virksomheder rundt om i
landet, der har gjort en særlig indsats for at uddanne
fremtidens faglærte. Priserne er gået til virksomheder,
der enten har øget antallet af praktikpladser, har oprettet praktikpladser for første gang eller gjort noget
særligt for lærlinge/elever. I 2020 planlægger DI også
at uddele regionale PraktikPladsPriser.
Derudover har de enkelte regionalforeninger gennemført en lang række forskellige lokale aktiviteter, herunder eksempelvis en årlig praktikmesse i Randers, hvor
virksomheder med konkrete tilbud om praktikpladser
møder unge, der søger en praktikplads. Der er også
uddelt Lærlingepriser til dygtige lærlinge/elever på
lokale DI-virksomheder samt Initiativpriser til mindre
DI-virksomheder, der har potentiale til vækst.
Medio september 2019 kunne DI, for tiende år i træk,
offentliggøre resultaterne af den årlige undersøgelse af
det lokale erhvervsklima. Undersøgelsen er et vigtigt
værktøj i dialogen med både borgmestre og embedsmænd om de lokale erhvervsvilkår. I 2019 har mere
end 7.300 virksomheder svaret på spørgsmål om, hvor
tilfredse de er med kommunens indsats i forhold til

Årsberetning 2019 – DI som forening

stærke

VIRKSOMHEDER

STÆRKE

samfund

eksempelvis den lokale infrastruktur, arbejdskraft og
sagsbehandling.

særligt i forhold til at sikre større digitalisering af processer vedr. forberedelse og afvikling af møder m.v.

DI har benyttet 10-års jubilæet for Lokalt Erhvervs
klimaundersøgelsen til at gennemføre en spørgeundersøgelse blandt landets kommunaldirektører. 95
pct. af de kommunaldirektører, der har svaret, oplever,
at der i høj eller nogen grad er kommet øget fokus på
erhvervsklimaet i deres kommune i løbet af de seneste
10 år.

I det forløbne år har der endvidere været fokus på at
styrke samspillet mellem foreningernes aktiviteter og
DI’s egne aktiviteter. Dette gælder ikke mindst i forhold til at sikre større tilgang til de faglige uddannelser
og oprettelse af flere lærlingepladser m.v.
Der er sat særligt fokus på at sikre en god ”on boarding” af nye foreningsformænd, så dialogen mellem
foreninger og DI styrkes.

NYE MEDLEMSFORENINGER
DI favner en lang række medlemsforeninger, der på
hver sit felt bidrager til både at styrke DI’s position som
netværksorganisation og til at fremme branchespecifikke interesser.
Hovedparten af medlemsforeningerne har valgt at lade
DI varetage sekretariatsserviceringen af foreningen.
Sekretariaterne er placeret i de dele af DI’s organisation, hvor synergien mellem de pågældende foreninger
og DI styrkes bedst muligt.
Indsatsen for at styrke og effektivisere betjeningen af
foreningerne er fortsat i det seneste år. Dette gælder
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MEDLEMSUDVIKLING
DI har fortsat stor tilgang af nye medlemmer. I 2018
var der lige knap 800 virksomheder, der meldte sig ind
i DI. Den store tilgang af nye medlemmer i 2018 betød, at DI i starten af 2019 rundede 11.000 medlemsforhold for første gang nogensinde.
Omkring 400 virksomheder er i løbet af 2018 udmeldt
af DI. Udmeldelserne skyldtes hovedsageligt økonomiske grunde og strukturelle forhold – konkurser, opkøb ,
fusioner og lignende.
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Tilgangen af virksomheder afspejler et bredt udsnit
af dansk erhvervsliv. Fremstillingsområdet – som er
DI´s største område dækkende ca. 40 pct. af DI’s lønsum – er også den stærkest repræsenterede branche
blandt de nye medlemmer. Men videnservice, handel
og transport er også pænt repræsenteret.
Den brede tilgang afspejler, at DI er en kendt og værdsat partner for danske virksomheder, både som leverandør af service og som politisk talerør.
DI’s personalejuridiske service er for mange afgørende
for en indmeldelse i DI, men også DI’s stærke profil
som netværksorganisation både mellem og på tværs
af brancher tiltrækker nye medlemmer.

DI’S MEDIER
DI Business
DI Business-magasinet udkommer 10 gange om året
med artikler, der inspirerer DI’s over 11.000 medlemmer i deres daglige arbejde og fortæller om, hvordan
de kan bruge DI endnu mere. Dertil medvirker maga-
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sinet til at bringe medlemmerne tættere sammen i erhvervslivets største netværk.
Med den målsætning har DI opnået en solid fremgang
for magasinet, der ifølge analyseinstituttet Gallup i
perioden 3. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 rundede
40.000 læsere for hvert magasin, hvilket er en ny rekord.
DI Business magasinet har været præget af en række
temaer, der er centrale for virksomhederne og DI. Det
drejer sig bl.a. om emner som mangel på medarbejdere, Storbritanniens beslutning om at forlade EU, valg
til Europa-Parlamentet, Danmark som produktionsland og DI’s kampagne ”Made by Denmark”.
Fremad øger DI Business fokus på at være endnu mere
relevante over for vores medlemsvirksomheder ved
bl.a. at udvide antallet af medlemssider. Ændringerne
er inspireret af en læserundersøgelse, vi gennemførte
i 2018.
Samtidig har DI Business’ nyhedssite gennem 2018
øget antallet af abonnenter på det daglige nyhedsbrev
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FØLGERE PÅ DI’S SOCIALE MEDIER, JUNI 2019

Facebook

LinkedIn

27.399

23.428
F.eks. kom 60 pct. af alle besøg på kampagnesiden
Madebydenmark.dk fra sociale medier.

Instagram

Twitter

2.697

12.400

fra 8.000 til 9.000. Nyhedsbrevet har foretaget et strategisk skifte i den redaktionelle linje med særligt fokus
på nyheder, der fokuserer på virksomheders muligheder for at udvikle deres forretning og derigennem lade
medlemmerne inspirere hinanden.
DI Business var det første nyhedsbrev, som i 2018 blev
lanceret på en nyhedsbrevsplatform – APSIS. DI valgte i 2018 at gennemføre flytningen af DI’s medlemsrettede nyhedsbreve til APSIS for at understøtte DI’s
mål om at skabe en medlemskommunikation, der har
fokus på, hvad der skaber værdi for medlemmerne. I
APSIS kan vi i højere grad måle og teste på, hvad medlemmerne finder mest relevant, og hvordan de gerne
vil have deres nyheder serveret.

Nyt di.dk
Den 23. april 2019 lancerede DI den nye di.dk-
hjemmeside. Med det nye di.dk ønsker DI at give en
bedre service til vores medlemmer og tiltrække flere
besøgende til sitet. Den nye hjemmeside skal fungere
som en stærk platform til at profilere DI’s ydelser og
politik over for nuværende og potentielle medlemmer
og øvrige interessenter. Sitet er bygget i et nyt content
management system (EpiServer), der gør det muligt
at tilgå hjemmesiden fra både pc, tablet og mobil.
Dertil kommer andre fordele som f.eks. bedre integration med sociale medier og langt bedre mulighed for
at dele indhold på tværs af sitet. Den nye hjemmeside
består af fem såkaldte universer, der er blevet lanceret
trinvist; henholdsvis ”Politik og Analyse”, ”DI Business”, ”Brancher & Foreninger”, ”Kurser, Netværk &
Arrangementer” samt ”Vi rådgiver dig”.

Sociale medier
DI er aktive på sociale medier, hvor opslag bl.a. skal
være med til at præge samfundsdebatten og vise positive historier fra medlemmer frem.
I januar – juni 2019 er opslag på DI’s Facebookside
blevet vist næsten 3,5 mio. gange. Samtidig bidrager
sociale medier til flere besøgende på hjemmeside.
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DI’S VALGTE LEDELSE
FORRETNINGSUDVALG
CEO Lars-Peter Søbye
COWI Holding A/S
CEO Anne Kathrine Steenbjerge
Ancotrans A/S
CEO and Group President
Mads Nipper
Grundfos A/S
Adm. direktør Flemming Werner
Jensen
Sax-Trans A/S
Adm. direktør Jesper Uggerhøj
Løgismose Meyers A/S
Adm. direktør Klaus Holse
SimCorp A/S
CEO and Partner
Mette Kynne Frandsen
Henning Larsen Architects A/S
Direktør Palle Damborg
Jysk Display A/S
Adm. direktør Søren Ulstrup
Ulstrup Plast A/S
Regional CEO Northern Europe
Troels Bjerg
ISS World Services A/S
Adm. direktør & partner
Vibeke Svendsen
Envotherm A/S

ØVRIG HOVEDBESTYRELSE
CCO, Founding Partner Anders
Strange
Aart Architects Aar A/S
Adm. direktør
André Stelsig Rogaczewski
Netcompany A/S
Direktør Carsten K. Jensen
CKJ Steel A/S
Adm. direktør Christian B. Lund
Sanistål A/S
Adm. direktør Claus Arberg
Hvidbjerg Vinduet A/S
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Adm. direktør Claus Madsen
ABB A/S

Adm. direktør Peter Kjærsgaard
Kjærsgaard Auto Aalborg A/S

Formand Erik Bredholt
Danish Crown A/S

Koncerndirektør Poul Skadhede
Valcon A/S

Adm. direktør Flemming Jensen
DSB SOV

Adm. direktør Poul Strandmark
Bluepack A/S

Group Director, COO
Henrik Salée
RMIG A/S

Adm. direktør Richard Fynbo
Fynbo Foods A/S

Managing Director Ib Enevoldsen
Rambøll Danmark A/S
Adm. direktør
Jacob Himmelstrup
Nærenergi Danmark A/S
CEO Jens Birgersson
Rockwool International A/S
Adm. direktør Jesper Hjulmand
SEAS-NVE Holding A/S
Managing Director
Jesper Thomassen
Nordic Sugar A/S
EVP & CFO Jesper V. Christensen
Danfoss A/S
Medindehaver/arkitekt
Katja Viltoft
JJW Arkitekter A/S
Direktør Lars-Erik Brenøe
A.P. Møller – Mærsk A/S
Adm. direktør Marianne Dahl
Microsoft Danmark ApS
Adm. direktør Mogens Nielsen
Saint-Gobain Denmark A/S
CEO Nils Hundevad
Magnus Olesen A/S
Adm. direktør Niels Jacobsen
William Demant Invest A/S
Executive Vice President,
HR & Corporate Ola Arvidsson
Arla Foods Amba
Adm. direktør Ole Møller Hansen
Smurfit Kappa Danmark AS
Direktør Palle Lind Jensen
Meyland-Smith A/S
Adm. direktør Peter Kjær Jensen
Post Danmark A/S

CEO Søren Brinck
Carlsberg Danmark A/S
Adm. direktør Søren P. Olesen
Stark Group A/S
Adm. koncerndirektør
Anders Heine Jensen
MT Højgaard a/s
CEO Michael Holm
Systematic A/S

LEDENDE
MEDARBEJDERE
Lars Sandahl Sørensen
Adm. direktør
Kim Graugaard
Viceadm. direktør
Fungerende branchedirektør,
BSC Træ- og Møbelindustrien
Thomas Bustrup
COO/direktør
Kent Damsgaard
Direktør
Lars Frelle-Petersen
Direktør
Marion Hannerup
Kommunikationsdirektør
Tine Roed
Direktør
Camilla Khokhar
Vicedirektør
Anders Søndergaard Larsen
Vicedirektør
Per Geckler Møller
Vicedirektør
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Steen Nielsen
Vicedirektør, Løn
og Arbejdsmarkedspolitik
Sanne Claudius Stadil
Vicedirektør
Susanne Andersen
Chef for DI’s Medlemsforeninger
Line Andersen
Chef for Møde- og Eventcenter
Tina Lambert Andersen
Chef for Medlemskontakt
Nils Juhl Andreasen
Branchedirektør, BSC
Mejeribranchen
Dennis Runge Bechsgaard
Chef for Gl. Vindinge
Lone Folmer Berthelsen
Erhvervsuddannelseschef
Frank Bill
Forsvars- og Sikkerhedspolitisk
chef
Jacob Bræstrup
Skattepolitisk chef
Jesper Bøving
Juridisk kontaktchef
Kinga Szabo Christensen
Underdirektør, Ledelsesudvikling
og Produktivitet
Louis Funder
Generel Manager, US
Kim Haggren
Underdirektør, Erhvervsjura og
Compliance
Christian Hannibal
Digitaliseringspolitisk chef

Louise Siggaard Jensen
Personalejuridisk chef,
Personalejura – Organisationsudvikling, Forsyning og Arkitekt
Peter Willum Jensen
Underdirektør, Økonomi og Finans
Jacob Kjeldsen
Chef, Fremstillingsindustrien
Fungerende chef, International
virksomhedsrådgivning
Karin Klitgaard
Underdirektør, Miljø
Mette Krogh
Kommunikationschef
Anders Ladefoged
Underdirektør, Europapolitik
Peer Laier
Personalejuridisk chef,
Personalejura – Luftfart, Vind
og Emballage
Jesper Madsen
Chef for BSC Metal- og
Maskinindustrien
Annie Meineche
Underdirektør, HR
Leif Nielsen
Branchedirektør, DI Fødevarer
Morten Granzau Nielsen
Underdirektør, Økonomisk politik
og analyse
Dorte Gram Nybroe
Chef for SMV & Iværksætteri

Niels Grøn Seirup
Underdirektør, Personalejura –
Service, Handel og Lager
Christoffer Thomas Skov
Underdirektør, Personalejura –
Persontransport
Michael Svane
Branchedirektør, DI Transport,
Chef for Infrastruktur
Henrik Søgaard
Underdirektør, Medlemsforhold
Henriette Søltoft
Branchedirektør, DI Rådgiverne
Thomas Møller Sørensen
Branchedirektør, BSC Bilbranchen
Mette Fjord Sørensen
Chef for forskning, videregående
uddannelser og mangfoldighed
Peter Thagesen
Underdirektør, Afsætningspolitik
Linda Duncan Wendelboe
Chef for DI Global Talent
Ulla Løvschal Wernblad
Personalejuridisk chef,
Personalejura – Funktionær
Lars William Wesch
Branchedirektør, BSC
Godstransport (ATL)

Anders Just Pedersen
Underdirektør, Arbejdsmiljø og
TEKSAM

Jimmy Holk
Chef for Ejendomsservice

Troels Ranis
Branchedirektør, DI Energi,
Chef for Energi- og Klimapolitik

Sidsel Dyrholm Holst
Branchedirektør, DI Handel

Mie Rasbech
Sundhedspolitisk chef

Jens Holst-Nielsen
Markedschef

Frank W. Reves
It-chef

Elly Kjems Hove
Branchedirektør, DI Byg

Jakob Scharff
Branchedirektør, DI Service,
Chef for Offentlig Privat
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Hanne Schou
Underdirektør, Regionalforeninger
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Foreningsoplysninger
DI
1787 København V
CVR-nr.: 16 07 75 93
Telefon: 3377 3377
E-mail: di@di.dk
Hjemmeside: www.di.dk

Forretningsudvalg
Lars-Peter Søbye
formand
Mads Nipper
viceformand

Anne Kathrine Steenbjerge
viceformand

Troels Bjerg

Palle Damborg

Mette Kynne Frandsen

Klaus Holse

Flemming Werner Jensen

Vibeke Svendsen

Lars Sandahl Sørensen

Søren Ulstrup

Jesper Uggerhøj

Direktion
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Kim Graugaard
fungerende adm. direktør

Thomas Bustrup
COO/direktør

Kent Damsgaard
direktør

Lars Frelle-Petersen
direktør

Marion Hannerup
kommunikationsdirektør

Tine Roed
direktør
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Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 for DI.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
København, den 6. marts 2012
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 5. marts 2019

Kim Graugaard
fungerende adm. direktør

Thomas Bustrup
COO/direktør
/ Peter Willum Jensen
underdirektør

Tiltrådt af forretningsudvalget den 5. marts 2019 og indstillet til hovedbestyrelsens godkendelse.

Lars-Peter Søbye
formand

Mads Nipper
viceformand

Anne Kathrine Steenbjerge
viceformand

Troels Bjerg

Palle Damborg

Mette Kynne Frandsen

Klaus Holse

Flemming Werner Jensen

Vibeke Svendsen

Lars Sandahl Sørensen

Søren Ulstrup

Jesper Uggerhøj

Godkendt af hovedbestyrelsen den 23. april 2019

På hovedbestyrelsens vegne

Lars-Peter Søbye
formand

Årsrapport 2018 – Årsberetning 2019

4

57

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne af DI
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DI for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 5. marts 2019
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Morten Speitzer
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10057
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Ledelsesberetning
DI's ekstraordinære generalforsamling vedtog den 29. august 2017 en ny kontingentmodel gældende
fra 1. januar 2018.
Med den nye kontingentmodel blev der introduceret et loft for den gennemsnitlige kontingentpligtige
lønsum pr. medarbejder og en faldende kontingentsats i forhold til virksomhedens lønsum. Den nye
kontingentmodel betød en mindre kontingentindtægt i 2018 på ca. 60 mio. kr.
Årets resultat i DI blev et underskud på 25,9 mio. kr. mod et overskud på 31,2 mio. kr. i 2017.
Årets negative resultat på 25,9 mio. kr. foreslås overført fra DI's kapitalkonto.
Årets resultat i DI's Konfliktfond blev et underskud på 87,8 mio. kr. mod et overskud på 147,9 mio. kr. i
2017. Det samlede investeringsafkast blev negativt med 4,6 pct. mod et positivt afkast på 4,7 pct. i
2017. Ultimo året havde DI's Konfliktfond en egenkapital på 3.387,9 mio. kr., som kan anvendes til
konfliktunderstøttelse.
DI's medlemsvirksomheder har i forbindelse med overenskomststridige konflikter i 2018 fået udbetalt
i alt 3,5 mio. kr. (2017: 3,7 mio. kr.) i konfliktunderstøttelse fra DI's Konfliktfond og Dansk
Arbejdsgiverforening fordelt på 4 sager (2017: 9 sager).
Industriens Barselsfond, der er en udligningsordning mellem DI's medlemsvirksomheder, opkrævede i
2018 et samlet bidrag på 398,5 mio. kr., mens de udbetalte refusioner i alt beløb sig til 427,4 mio. kr.
Refusionerne fordeler sig med 308,9 mio. kr. på 11.060 sager vedrørende barselsorlov og 118,5 mio. kr.
på 11.992 sager vedrørende fædreorlov. Ultimo året havde Barselsfonden en negativ egenkapital på 2,2
mio. kr.
Overførte midler fra HTS-Fonden udgjorde 50,7 mio. kr. ved udgangen af 2018. Midlerne anvendes til
projekter indenfor branchefællesskaberne DI Handel, DI Transport og DI Service.
Ved årets udgang udgør DI's samlede egenkapital 4.355,0 mio. kr. Heraf andrager kapitalkontoen
918,7 mio. kr., mens den bundne del - DI's Konfliktfond, Industriens Barselsfond og saldo overført fra
HTS-Fonden til branchefællesskaber - andrager i alt 3.436,3 mio. kr.
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Hovedtal

Beløb i t.kr.
DI:
Indtægter
Udgifter

Resultat af foreningsdrift

2018

2017

2016

2015

2014

610.295
(627.312)

631.928
(620.906)

619.821
(594.556)

610.826
(586.589)

587.132
(572.053)

(17.017)

11.022

25.265

24.237

15.079

Resultat af erhvervsmæssige
ejendomsaktiviteter mv.
DI's andel af vedligeholdelsesudgifter mv. Industriens Hus

13.505

8.742

3.541

5.029

1.675

(8.045)

(8.085)

(8.922)

(10.671)

(8.124)

Resultat af ordinær drift

(11.557)

11.679

19.884

18.595

8.630

Digitaliseringsindsats mv.
Finansielle poster

0
(22.345)

(3.919)
23.621

(3.121)
18.425

(8.429)
22.087

(4.257)
11.073

Resultat før skat

(33.902)

31.381

35.188

32.253

15.446

2.073

741

Skat
Årets resultat
Årets resultat for DI's
Konfliktfond
Årets resultat for Industriens
Barselsfond
Årets resultat af HTS-Fonden
Årets resultat for overførte
midler fra HTS-Fonden
DI mv.:
Samlet balance

7.996

(161)

(562)

(25.906)

31.220

34.626

34.326

16.187

(87.764)

147.930

111.373

186.965

144.840

(56.896)

(39.252)

(52.136)

(1.382)

(5.073)

(7.064)

1.181

(5.802)

0

0

0

0

2018

2017

2016

2015

2014

0

(239)

4.793.127

5.074.394

4.990.846

4.730.898

DI
918.675
DI's Konfliktfond
3.387.852
Industriens Barselsfond
(2.238)
HTS-Fonden
0
Overførte midler fra HTS-Fonden
50.695

944.581
3.475.616
54.658
0
56.497

913.361
3.327.686
93.910
61.570
0

878.735
3.216.313
146.046
68.634
0

844.409
3.029.348
147.428
67.453
0

Egenkapital i alt

4.531.352

4.396.527

4.309.728

4.088.638
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
DI er omfattet af årsregnskabsloven på grund af enkelte erhvervsmæssige aktiviteter og har valgt at
aflægge årsrapporten efter bestemmelserne for regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.
Resultatopgørelsen er for overskuelighedens skyld ændret i forhold til sidste år på følgende områder:
- Resultat af DI's mødecenter er samlet under regnskabsposten Møder og rejser mv.
Sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Ændringerne påvirker hverken årets resultat eller
egenkapitalen.
Resultatopgørelse og balance
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet.
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
I resultatopgørelsen indregnes den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for den
for året opgjorte ændring i udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat og eventuelle
ændringer vedrørende tidligere år.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
DI's Konfliktfond
DI's Konfliktfond indgår som en integreret del af DI's balance. Formuen anvendes til understøttelse i
forbindelse med arbejdskonflikter.
Industriens Barselsfond
Industriens Barselsfond indgår som en integreret del af DI's balance. Formuen kan kun anvendes til
opfyldelse af fondens formål. I resultatopgørelsen indregnes bidrag, som er opkrævet i
regnskabsåret. Der foretages ikke periodisering af opkrævningsgrundlaget. Tilsvarende indregnes
refusioner, der er foretaget i regnskabsåret. Indtægter og udgifter hidrørende fra
udligningsordningen indregnes, når udligningen bliver opgjort og afregnet, da disse ikke kan opgøres
pålideligt på et tidligere tidspunkt.
HTS-Fonden
HTS-Fonden indgik som en integreret del af DI's balance. HTS-Fonden blev nedlagt ved udgangen af
2017. De resterende midler blev fordelt ligeligt mellem de tre branchefællesskaber inden for
henholdsvis Handel, Transport og Service.
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Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, herunder tekniske installationer, måles til laveste værdi af anskaffelsespris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdi.
Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsespris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Restværdien revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Bygninger - 50 år
Tekniske installationer - 20 år
Der afskrives ikke på grunde.
Inventar, andre driftsmidler - herunder IT-udstyr - og tjenestebiler indregnes i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Værdipapirer
Værdipapirer måles som udgangspunkt til dagsværdi. Andre værdipapirer måles til laveste værdi af
anskaffelsesværdi eller indre værdi i henhold til seneste aflagte årsregnskab.
Kursreguleringer på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.
Varebeholdninger
Køb af publikationer indregnes i resultatopgørelsen. Andre varer måles til laveste værdi af
anskaffelses- eller nettorealisationsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til den værdi, som de skønnes at indgå med.
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Resultatopgørelse for året 2018
DI
2018
t.kr.

Note
1

2

3

4

5

6

7

8

INDTÆGTER
Kontingenter og associeringsbidrag
Indtægter for administration og branchearbejde
Kurser, konferencer og eksportfremme
DA/LO Udviklingsfonden mv.
Publikationer
Andre indtægter

424.674
62.027
37.215
76.808
1.777
7.794

463.280
58.872
35.653
63.806
1.858
8.459

Indtægter i alt

610.295

631.928

UDGIFTER
Løn og pension mv.
Andre personaleudgifter
Honorarer
Møder og rejser mv.
Tryk, reklame og distribution
Lokaleudgifter
Administration og IT-udgifter
Nyanskaffelser
Kontingenter og andre ydelser
Tab på tilgodehavender

(348.879)
(27.087)
(5.736)
(53.534)
(19.821)
(49.195)
(46.859)
(4.773)
(71.151)
(277)

(346.406)
(27.758)
(6.632)
(56.890)
(20.513)
(48.989)
(47.345)
(5.878)
(59.578)
(917)

Udgifter i alt

(627.312)

(620.906)

RESULTAT AF FORENINGSDRIFT

(17.017)

11.022

Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter
DI's andel af vedligeholdelsesudgifter mv. Industriens Hus

13.505
(8.045)

8.742
(8.085)

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

(11.557)

11.679

Digitaliseringsindsats
Finansielle poster, netto

0
(22.345)

(3.919)
23.621

RESULTAT FØR SKAT

(33.902)

31.381

Skat

7.996

ÅRETS RESULTAT
Forslag til dette års disponeringer:
- DI's kapitalkonto

64

2017
t.kr.

11

(161)

(25.906)

31.220

(25.906)
(25.906)

31.220
31.220
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Resultatopgørelse for året 2018
DI's Konfliktfond
2018
t.kr.

Note

Kontingenter

0

Industriens Hus
Resultat før afskrivninger
Regnskabsmæssige afskrivninger på bygninger og installationer

Konfliktunderstøttelser
Administrationsudgifter

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT

2017
t.kr.

0

43.240
(9.903)

36.953
(9.884)

33.337

27.069

(1.765)
(1.510)

(1.360)
(1.734)

(3.275)

(3.094)

30.062

23.975

(126.882)

152.435

(126.882)

152.435

Finansielle poster
Værdipapirer
Kursreguleringer Investeringsforeninger

Andre renter mv., netto

578

Finansielle poster i alt
RESULTAT FØR SKAT
8

Skat

(16.288)

(126.304)

136.147

(96.242)

160.122

8.478

(12.192)

ÅRETS RESULTAT

(87.764)

147.930

Der foreslås disponeret således:
Overført til DI's Konfliktfonds kapitalkonto

(87.764)

147.930

Årsrapport 2018 – Årsberetning 2019

12

65

Resultatopgørelse for året 2018
Industriens Barselsfond
2018
t.kr.

2017
t.kr.

398.526
(427.440)
(15.993)

353.798
(370.457)
(10.588)

DIREKTE RESULTAT AF UDLIGNINGSORDNING

(44.907)

(27.247)

Administrationsudgifter
Tab på tilgodehavender

(11.260)
(462)

(11.210)
(329)

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

(56.629)

(38.786)

(267)

(466)

(56.896)

(39.252)

Note
Bidrag
Refusioner
Udligning med DA Barsel

Finansielle poster, netto
RESULTAT FØR SKAT
Skat

66

0

0

ÅRETS RESULTAT

(56.896)

(39.252)

Der foreslås disponeret således:
Overført fra Industriens Barselfonds kapitalkonto

(56.896)

(39.252)
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Resultatopgørelse for året 2018
Midler overført fra HTS-Fonden
2018
t.kr.

Note
Projekter

(2.891)

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

(2.891)

Kursreguleringer Investeringsforeninger

(2.911)

RESULTAT FØR SKAT
8

(5.802)

Skat

0

ÅRETS RESULTAT

(5.802)

Der foreslås disponeret således:
Overført fra kapitalkonto

(5.802)
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Samlet balance pr. 31. december 2018
AKTIVER
2018
t.kr.

Note
9

10

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger

1.047.169

1.063.451

Materielle anlægsaktiver i alt

1.047.169

1.063.451

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Værdipapirer
Andre finansielle anlægsaktiver

3.266.756
230

3.386.758
35.155

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.266.986

3.421.913

4.314.155

4.485.364

VAREBEHOLDNINGER

1.038

1.170

TILGODEHAVENDER
Kontingenter
Andre foreninger mv.
Udlagte feriepenge
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

11.303
23.704
1.629
106.186
10.745

12.217
11.933
1.662
113.600
10.012

Tilgodehavender i alt

153.567

149.424

LIKVIDE BEHOLDNINGER

165.402

157.169

Omsætningsaktiver i alt

320.007

307.763

4.634.162

4.793.127

Anlægsaktiver i alt

11
12

13

AKTIVER I ALT
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2017
t.kr.
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Samlet balance pr. 31. december 2018
PASSIVER
2018
t.kr.

Note

2017
t.kr.

EGENKAPITAL
Saldo 1. januar
Årets resultat

944.581
(25.906)

913.361
31.220

Kapitalkonto i alt

918.675

944.581

Saldo 1. januar
Årets resultat

3.475.616
(87.764)

3.327.686
147.930

DI's Konfliktfond i alt

3.387.852

3.475.616

Saldo 1. januar
Årets resultat

54.658
(56.896)

93.910
(39.252)

Industriens Barselsfond i alt

(2.238)

54.658

Saldo 1. januar
Årets resultat
Nedlukning af HTS-Fonden

-

HTS-Fonden i alt

-

0

Saldo overført fra HTS-Fonden til Branchefællesskaber
Årets resultat

56.497
(5.802)

56.497
-

HTS-Fonden overført til Branchefællesskaber i alt

50.695

56.497

4.354.984

4.531.352

HENSÆTTELSER
Udskudt skat

0

13.796

Hensættelser i alt

0

13.796

KORTFRISTET GÆLD
Skat
Kontingenter
Andre foreninger mv.
Skyldige beregnede feriepenge
Huslejedeposita
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

0
10.482
58.428
45.615
9.962
132.263
22.428

8.408
11.115
40.789
45.327
9.731
112.732
19.877

Kortfristet gæld i alt

279.178

247.979

PASSIVER I ALT

4.634.162

4.793.127

Egenkapital i alt
8

8
14
11

15

16

61.570
(5.073)
(56.497)

Forpligtelser
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Noter
2018
t.kr.

Note
1

Kontingenter og associeringsbidrag
Kontingenter og associeringsbidrag fra virksomheder
Kontingent overført fra HTS-Fonden

2

424.384
290

462.703
577

424.674

463.280

7.384
410

6.924
1.535

7.794

8.459

Andre indtægter
Salg af dokumenter
Øvrige indtægter

3

2017
t.kr.

Løn og pension mv.
Løn og pension mv.
Løn afholdt af eksternt finansierede projekter

(364.715)
15.836

(358.780)
12.374

(348.879)

(346.406)

Der har i 2018 - baseret på ATP-grundlaget - i gennemsnit været ansat 532 medarbejdere,
opgjort som fuldtidsbeskæftigede, samt 18 elever.
I lighed med tidligere år har der været ansat særskilt personale til varetagelse af driften
af Industriens Hus, Konferencecentret Gl. Vindinge, DI's kantine og mødecenter mv.
Løn til disse medarbejdere indgår i andre regnskabsposter med i alt 35,2 mio. kr. I 2018
har der til disse funktioner været ansat 71 medarbejdere opgjort som fuldtidsbeskæftigede.
4

Lokaleudgifter
Fællesudgifter mv. Industriens Hus
Leje Bruxelleskontor mv.
El og varme mv.
Rengøring
Andre lokaleudgifter

5

(39.572)
(873)
(3.253)
(2.972)
(2.319)

(49.195)

(48.989)

(41.546)
(7.684)
(4.755)
(1.181)
(1.200)
(1.311)
(13.474)

(38.211)
(7.036)
(4.668)
(1.918)
(1.200)
(3.965)
(2.580)

(71.151)

(59.578)

Kontingenter og andre ydelser
Dansk Arbejdsgiverforening
Andre nationale organisationer mv.
Internationale organisationer mv.
Tilskud til paritetiske uddannelsesudvalg og sekretariater
Tilskud til State of Green
Resultat af DIBD
Bidrag til erhvervspolitiske formål

70

(39.710)
(1.006)
(3.168)
(3.163)
(2.148)
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Noter
2018
t.kr.

Note
6

2017
t.kr.

Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter
Resultatet omfatter de fremmede lejeres andel af driften vedr. ejendommen Industriens Hus.

7

Finansielle poster, netto
Renteindtægter
Renteudgifter

Kursreguleringer Investeringsforeninger

8

207
(446)

615
(266)

(239)

349

(22.106)

23.272

(22.345)

23.621

Skat
Beregnet skat til betaling fremkommer som 22 pct. af skattepligtig erhvervsmæssig nettoindkomst og netto finansielle indtægter.
Årets samlede skat til betaling
DI's Konfliktfond
HTS-Fonden

Regulering vedr. tidligere år
DI's Konfliktfond

Årets samlede regulering af udskudt skat
DI
DI's Konfliktfond

Årets samlede skat i alt
DI
DI's Konfliktfond
HTS-Fonden

0
0

(14.594)
(376)

0

(14.970)

2.678

0

2.678

0

7.996
5.800

(161)
2.402

13.796

2.241

7.996
8.478
0

(161)
(12.192)
(376)

16.474

(12.729)

Ved årets udgang er der et udskudt skatteaktiv i niveauet 17 mio. kr. som ikke indregnes i
årsrapporten, da der er usikkerhed om tidspunktet for udnyttelsen.
Der er ikke betalt a contoskat i 2018.
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Noter
2018
t.kr.

Note
9

Grunde og bygninger
Værdi pr. 1. januar
Tilgang

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar
Årets afskrivninger

10

Værdipapirer
Værdipapirer DI:
Investeringsforeninger
Unoterede aktier

Værdipapirer DI's Konfliktfond:
Investeringsforeninger

Saldo overført fra HTS-Fonden til Branchefællesskaber
Investeringsforeninger

72

2017
t.kr.

19

1.159.664

1.159.664

3.081

0

1.162.745

1.159.664

(96.213)
(19.363)

(76.889)
(19.324)

(115.576)

(96.213)

1.047.169

1.063.451

471.229
49.751

510.430
49.751

520.980

560.181

2.695.081

2.770.080

2.695.081

2.770.080

50.695

56.497

50.695

56.497

3.266.756

3.386.758
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Noter
2018
t.kr.

Note
11

2017
t.kr.

Andre foreninger mv.
Såvel tilgodehavender som gæld hos andre foreninger mv. er udtryk for den forrentede
mellemregning DI har ved sin administration for de pågældende.

12

Udlagte feriepenge
DI har i henhold til de overenskomstmæssige forpligtelser i forbindelse med medlemsvirksomheders betalingsstandsning, konkurs eller lignende udlagt feriepenge, der
forventes refunderet ved bobehandling eller af Lønmodtagernes Garantifond.

13

Likvide beholdninger
Industriens Barselsfond
Uddannelsesfonde
DI's Konfliktfond
DI

2.146
78.868
244
84.144
165.402

14

54.497
74.210
(67)
28.529
157.169

Kontingenter
Posten indeholder indgåede ikke afregnede kontingenter til andre organisationer.
Beløbet forfalder til betaling ultimo januar 2019.

15

Anden gæld
I anden gæld er indeholdt skyldige bidrag på 78.868 t.kr. (2017: 74.210 t.kr.) vedr.
uddannelsesfonde.

16

Forpligtelser
DI har indgået leasingaftaler dækkende forskellige perioder indtil 31. december 2021
med en samlet leasingforpligtelse på 4.127 t.kr. Heraf forfalder 2.712 t.kr. inden
for 1 år.
Det er sandsynligt, at Industriens Barselsfond i kommende år vil blive pålagt
udgifter vedrørende 2018 i forbindelse med barselsudligningsordningen.
Sådanne udgifter indregnes først på afregningstidspunktet, da de ikke kan opgøres
pålideligt på et tidligere tidspunkt.

Årsrapport 2018 – Årsberetning 2019

20

73

